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Abstrakt 

 
Cílem diplomové práce na téma „Úloha reportingu ve vybraném průmyslovém 

podniku“ bylo zmapovat, popsat a objasnit úlohu reportingu jako nezbytnou součást 

podnikového controllingu. Z toho důvodu byla provedena analýza  reportingu lidských 

zdrojů, objasněny jeho základní principy a nástroje, stejně jako jeho uživatelé, struktura 

reportů a využívané zdroje dat. Na základě získaných informací pomocí analýzy, která byla 

provedena studiem vnitropodnikové dokumentace a především formou osobních konzultací 

s příslušnými zaměstnanci podniku, autorka vyhodnotila současný stav reportingu lidských 

zdrojů v návaznosti na controlling lidských zdrojů a podnikový controlling. Závěrem byly 

shrnuty identifikované přednosti a nedostatky v rámci zlepšování podnikových procesů 

a navržena optimální řešení zjištěných nedostatků. 

 

Klíčová slova: reporting, controlling, řízení, plánování, lidské zdroje, cíle, ukazatele, 

reportingová tabulka. 

 

Abstract 
 

The aim of the thesis on " The Role of Reporting in the Selected Industrial Enterprise" 

was to map, describe and clarify the role of reporting as a necessary part of an enterprise 

controlling. Therefore Human Resource Reporting has been analyzed and basic principles, 

tools, as well as its users, structure and data sources have been clarified. Based on information 

from this analysis, which was carried out by the form of internal documentation analysis and 

also primarily by the form of personal consultations with  employees of the enterprise, the 

author has evaluated the current state of Human Resource Reporting in relation to Human 

Resource Controlling and Enterprise Controlling, too. In conclusion, strengths and 

weaknesses have been identified in the context of improving business processes. Besides, 

some optimal solutions have been proposed in case of identified weaknesses. 

 

Key words: Reporting, Controlling, Management, Planning, Human Resources, 

Objectives, Indicators, Reporting Chart. 
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1 Úvod 
 

Významným úkolem všech současných průmyslových podniků na trhu není ani tak 

tvorba čistého zisku, jak se mnohdy uvádí, ale přínos skutečných fyzických peněz k jejich 

vlastníkům, tj. např. akcionářům. Přáním akcionářů je logicky tento příliv peněz do budoucna 

postupně zvyšovat. Aby toho podniky mohly dosáhnout, musí být konkurenceschopné, tzn., 

že se musí umět prosadit oproti svým soupeřům na trhu. Konkurenceschopnost jakéhokoliv 

podniku závisí často i na správných a rychlých rozhodnutích. Základem pro tato rozhodnutí 

bývají většinou různé druhy zpráv a výkazů, nazýváme je obecně „reporty“. Reporty 

poskytují příslušným zaměstnancům s rozhodovací pravomocí v daném podniku více či méně 

důležité údaje o fungování té které společnosti.  

Aby byly údaje obsažené v reportech pro svého uživatele přínosem, musí splňovat 

určité požadavky, tak např. reporty by měly být orientovány na skutečné potřeby svých 

uživatelů, měly by být vyjádřeny v přehledné a srozumitelné formě, měly by být objektivní    

a pravdivé a v neposlední řadě by také měly být svým uživatelům k dispozici včas. Jedině 

tehdy mohou údaje v nich obsažené vést řídící zaměstnance k optimálním rozhodnutím, která 

podpoří jejich snahu o dosažení konkurenceschopné pozice na trhu. 

Z toho důvodu a také na základě vlastní profesní zkušenosti s často nepotřebnou 

„hromadou“ údajů v podnikových reportech, se autorka rozhodla v rámci zpracování své 

diplomové práce zaobírat právě problematikou reportingu.  

Diplomová práce na téma „Úloha reportingu ve vybraném průmyslovém podniku“ je 

zaměřená především na zmapování, popsání a objasnění nejprve obecné úlohy reportingu jako 

nezbytné součásti podnikového controllingu, poté se zaměří na úlohu reportingu lidských 

zdrojů, a to v rámci controllingu lidských zdrojů i toho celopodnikového. Přitom 

controllingem autorka rozumí jistou filosofii a zároveň podsystém řízení podniku, který slouží 

především k včasným identifikacím odchylek skutečně dosaženého stavu od stavu 

plánovaného. Controlling by měl navíc v podniku poskytovat i určitou formu informační  

a datové základny za účelem koordinace systému podnikových procesů k dosažení 

vytyčených cílů. Jestliže je controlling autorkou chápán jako systém, pak za základní procesy 

tohoto systému jsou považovány „řízení a koordinace“, „plánování“ a zejména „reporting“. 

Kromě toho autorka v práci vychází z obecné definice teorie systémů, že systémem je 

jakákoliv uspořádaná množina prvků, mezi nimiž působí vzájemné vazby.  
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Právě proto jsou v návaznosti na reporting v práci popsány i další dva výše uvedené 

procesy, tj. „řízení a koordinace“ a „plánování“ s cílem zdůraznit důležitost existujících vazeb 

na reporting.  

Reportingem autorka rozumí jakýsi komplexní či dílčí systém podnikových reportů. 

Přitom soubor činností související s jeho tvorbou chápe jako proces. Úlohou a zároveň cílem 

reportingu je poskytnout příslušným vedoucím zaměstnancům v podniku informace 

v požadované kvalitě, kvantitě a čase, které jsou zároveň relevantní z hlediska jejich 

rozhodování, jak již bylo zmíněno. Zda následující tvrzení platí i v běžné praxi v autorkou 

vybraném průmyslovém podniku, je primárním cílem této diplomové práce. 

 Dle odborníků existuje v podnikové praxi několik druhů controllingu, resp. reportingu 

např. výrobní, nákladový, finanční či investiční, nákupu, prodeje, marketingu, lidských zdrojů 

apod. Přitom v literatuře se v současné době nejčastěji setkáme s problematikou finančního 

controllingu, resp. reportingu. Avšak s ohledem na  možnost vybrat si takovou oblast, ve které 

bude mít autorka největší možnost získat z příslušných zdrojů potřebné informace, rozhodla 

se zaměřit právě na úlohu reportingu lidských zdrojů. 

Podklady pro analýzu reportingu lidských zdrojů ve vybraném průmyslovém podniku 

tvořily především osobní rozhovory s příslušnými zaměstnanci podniku, tj. např. rozhovory 

s ekonomickou náměstkyní, plánovačem, specialistou řízení mezd, specialistkou lidských 

zdrojů a zejména s ředitelkou lidských zdrojů. Právě ředitelka lidských zdrojů autorce v rámci 

zpracování daného tématu diplomové práce věnovala spoustu svého času při poskytování 

požadovaných informací. Kromě toho autorka pracovala s vhodnou dokumentací např. 

s příslušnými normami, podnikovými směrnicemi, metodickými pokyny a manuály, 

formuláři, reportingovými tabulkami, případně grafy a prezentacemi v elektronické podobě. 

Na základě údajů získaných z  výše uvedených zdrojů, autorka popsala a dle obsahu 

v teoretické části této práce zanalyzovala současný stav reportingu lidských zdrojů  

v návaznosti na controlling lidských zdrojů a celopodnikový controlling podniku. Navíc 

v rámci svého přínosu pro daný podnik identifikovala silné stránky (přednosti) a i slabé 

stránky (nedostatky) analyzovaných částí reportingu lidských zdrojů. Přitom svůj největší 

přínos podniku autorka vnesla právě do reportingu jazykových kurzů. V neposlední řadě 

v souvislosti s identifikovanými nedostatky, tj. příležitostmi ke zlepšování, autorka navrhla 

některá optimální řešení, jež by mohla vést ke zlepšení stávajícího stavu reportingu lidských 

zdrojů ve vybraném podniku. Nakonec autorka veškeré své návrhy na zlepšení zdůvodnila  

a shrnula v závěru práce, aby tak prezentovala současnou podobu úlohy reportingu lidských 

zdrojů v podniku a také svá doporučení v rámci zlepšovaní aktuální úrovně. 
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Teoretická část 

 

2 Controlling – předpoklad existence reportingu 
 

Pro úspěšné řízení podniku je dle letitých zkušeností nezbytné provádět analýzu 

ekonomických jevů a procesů, které v podniku probíhají, a to nejlépe na bázi pravidelných 

intervalů. V praxi spíše než o analýze hovoříme o tzv. rozboru výkonnosti (nebo hospodářství) 

podniku. Podstatou tohoto rozboru je především transformace informačních ekonomických 

disciplín zabývajících se sběrem a tříděním informací do informací, které jsou potřeba pro 

manažerská rozhodování a řízení podniku a vůbec pro existenci podniku jako takového. [25] 

Proto se v průběhu desítek let i nadále prohlubuje potřeba objevovat a rozvíjet nové koncepce 

řízení, jejichž prvotním cílem je nejenom zajistit zmíněnou elementární existenci podniku,  

ale i při minimální spotřebě zdrojů zabezpečit jeho úspěch na trhu a podporovat dále jeho 

rozvoj s cílem udržovat a zvyšovat nejvyšší dosaženou úroveň úspěchu i v budoucnu. Jednou 

s koncepcí řízení, která tyto předpoklady může splňovat, je právě koncepce controllingu. 

Není tedy překvapením, že požadavek implementovat controlling jako součást řízení 

organizace se postupně vyvinula ze stupňujících  požadavků podniků být úspěšnějším na trhu 

než konkurence. Přitom potřeba controllingu byla silnější u těch podniků, které byly 

diverzifikovanější a měly stanovené měřitelné cíle. Právě na těchto základech byly mezi sebou 

srovnávány jednotlivé částí podniku (např. divize, závody, útvary, úseky nebo oddělení) 

z hlediska jejich účinnosti (hospodárnosti, produktivity).  

 

2.1 Význam pojmu „controlling“ 
 

Pojem controlling  je v praxi vnímán spíše jako kontrola. Naproti tomu autoři odborné 

literatury chápou controlling ve smyslu řízení, přičemž kontrola je jen jednou ze složek řízení. 

[26] Znalcům anglického jazyka však může být tento význam controllingu patrný již z jeho 

samotného názvu. „To control“ totiž znamená v angličtině „řídit“ nikoliv „kontrolovat“ jak se 

v praxi často chybně překládá.  

 

2.2 Definice controllingu 
 

Na tom, že controlling je určitý způsob řízení podniku, se odborníci shodnou. Nastává 

však otázka, zda se dnes skutečně jedná pouze o řízení jako takové nebo o novou filosofii  

a kvalitu řízení podniku, které mají schopnost pozvednout dosavadní řízení podniku ještě na 
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vyšší úroveň.  

"Sto lidí, sto chutí." I tady proto v souvislosti s definicí controllingu platí známé 

přísloví, že názory lidí na danou věc, problematiku a jiné se různí. Aby bylo možné si z těchto 

rozmanitých náhledů na controlling vytvořit svoji vlastní představu, v tabulce 1 je 

představeno několik vybraných formulací definice controllingu. 

 
Tabulka 1 – Definice controllingu 

 
Autor Definice controllingu 

1. 
Mayer a 

Mann 

„Controlling je systém pravidel, který napomáhá dosažení podnikových cílů, zabraňuje 

překvapením a včas rozsvěcuje červenou, když se objeví nebezpečí, vyžadující v řízení 

příslušná opatření.“ [16] 

2. 
Schweitzer 

,,Controlling je souhrn úloh, jejichž předmětem je zajištění informací a koordinace řízení 

podniku k optimálnímu dosažení všech cílů podniku.“ [17] 

3. 
Eschenbach 

,,Původním účelem controllingu je koordinace systému řízení pro zajištění vnitřní a vnější 

shody, harmonizace a zajištění informací a integrace. Controlling doplňuje a integruje 

management jak v koncepčním, funkcionálním a institucionálním smyslu, tak i v 

personálním smyslu (při vytvoření vlastních míst controllerů) Controllingová filozofie 

(software) a infrastruktura controllingu (hardware) jsou sloupy doplnění řízení. S jejich 

pomocí bude možné dostat pod kontrolu komplexnost řízení podniku.“ [27] 

4. Král 

,,Controlling je metoda, jejímž smyslem je zvýšit účinnost systému řízení permanentním 

srovnáváním skutečného průběhu podnikatelského procesu se žádoucím stavem, 

vyhodnocováním odchylek a aktualizaci cílů.“ [27] 

 

Dle výše uvedených definic můžeme chápat controlling jako jistou filosofii  

a podsystém řízení podniku, který slouží k včasným identifikacím odchylek skutečného stavu 

od stavu plánovaného a zajišťuje informační a datovou základnu s úmyslem koordinovat tak 

řízení systému podnikových procesů k optimálnímu dosažení všech podnikových cílů. 

 

2.3 Současný stav controllingu v České republice  
 

V současné době je controlling z hlediska organizačního začlenění zaveden ve firmách 

většinou na pozici štábní a to nejčastěji na druhé řídicí úrovni. (Rozdíl mezi štábní a líniovou 

pozici v podniku je vysvětlen pomocí obrázku 11 a 12 v příloze A) Samotné controllingové 

útvary jsou pak zpravidla tvořeny několika málo pracovníky a nebývají již členěny na dílčí 

oddělení. Celkově v ČR převažuje tendence chápat controllingový útvar jako poradenský 

(pomocný), přičemž v centru jeho pozornosti je zejména oblast operativní. [27] Toto tvrzení 

lze doložit výsledky šetření, které se konalo v rámci výzkumného projektu Ekonomika            
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a management organizací – nová teorie ekonomiky – viz graf na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 - Náplň práce controllingových útvarů v českých firmách v roce 2007 [45] 

2.4 Podstata controllingu 
 

K pochopení a skutečnému osvojení si podstaty podnikového controllingu, pouze 

definice nestačí. Z toho důvodu bude controlling dále vysvětlen jako systém a nástroj řízení 

podniku, a to proto, že tento popis je přehledný, stručný a přístupný k pochopení širokému 

okruhu čtenářů.   

 

 

Obrázek 2 - Kybernetický systém (upraveno autorkou) [32] 
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Podstatou myšlenek Vollmutha [31] je, že controlling musí být chápán jako 

kybernetický systém (pozn. „Kybernetes“ je řecký výraz pro kormidelníka), který odpovídá 

uzavřenému okruhu pravidel, navíc obsahuje všechny základní části controllingu, které jsou 

navzájem propojeny v ucelený systém. Právě díky tomu je možné jej aplikovat i na podnikový 

systém. Vollmuth vysvětluje schéma na obrázku 2 podle textu uvedeného v tabulce 2. 

Autorka záměrně (nejenom v tomto případě) použila tabulkové zobrazení, a to primárně 

z důvodu větší přehlednosti pro čtenáře. 

 
Tabulka 2 - Prvky kybernetického systému 

  

Prvky 

kebernetického 

systému 

Nositel 

funkce v    

podniku 

Funkce 

1. Kapitán  
Podnikové 

vedení 
Stanovují cíle, a to ve formě plánovaných a měřitelných hodnot. 

2. Lodivod  Controller 

S využitím metody porovnávání plánu se skutečností hledají cestu, jak 

dosáhnout cílů vytyčených podnikovým vedením. Tato cesta 

přepokládá vypracování akčních programů, předávání informací 

ohledně zjištěných odchylek a z nich vyplývající doporučení. 

3. Kormidelník  
Řídící 

zaměstnanci 

Udržují kurz, což znamená, že nakonec musí dosáhnout cíle. To spočívá 

v realizaci vhodných nápravných opatřeních, na základě controllorem 

identifikovaných odchylek od plánu a následně navržených opatřeních. 

4. Veslaři Odborníci 
Provádějí konkrétní práce v podniku. Jejich výkony jsou předány okolí 

podniku, tj. na trh, a to v podobě vyhovující tomuto trhu. 

5. Okolí podniku  Trh 

Nechová se a nevyvíjí vždy v souladu s plánovanými cíly vedení. Z 

toho důvodu je třeba, aby byla zajištěna neustálá a fungující zpětná 

vazba tak, aby mohly být podniky řízeny flexibilně. 

6. Zpětná vazba  

Je těžištěm celého kybernetického systému. Fungující zpětná vazba je 

taková, která slouží nejen ke kontrole cílových úkolů, ale poskytuje 

rovněž podklad pro očekávaný vývoj v budoucnosti. Nutno 

poznamenat, že při aplikaci principů zpětné vazby je důležité umět se 

poučit z našich minulých chyb 

 

2.5 Význam reportingu ve vztahu controller x manažer  
 

Controller zastává v rámci realizace své pracovní pozice v podniku mnoho odlišných 

funkcí. Častým případem je, že nejsou pochopeny nebo nedostatečně definovány a vysvětleny 

rozdílné role controllera a manažera. Odborná literatura na tyto rozdíly upozorňuje, např. 

Eschenbach ve svém díle definuje odpovědnosti controllera a manažera tak, jak jej popisuje 
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tabulka 3. Při celkovém hodnocení výčtu úloh jak v případě controllera, tak u manažera viz již 

zmíněná tabulka 3 je patrné, že controller pomocí správné realizace reportingu v podniku 

(náplň reportingu bude teprve vysvětlena v textu dále), má v podstatně za hlavní cíl vytvořit 

pro manažera takové podklady, aby mu byly vytvořeny podmínky pro možnost rychlého  

a kvalitního rozhodnutí z hlediska strategického či operativního managementu. 

 

Tabulka 3 - Rozdělení  úloh mezi controllera a manažera [6] 

 
Controller Manažer 

1. 
Koordinuje základy plánování a rozhodování; 

je manažerem procesu tvorby rozpočtu. 

Plánuje hodnoty rozpočtu, cíle podnikových výkonů    

a opatření k dosažení cílů a provádí rozhodnutí. 

2. 
Periodicky informuje o výši a příčinách 

odchylek od cíle. 
Stanoví nápravná řídící opatření při odchylkách od cíle. 

3. 
Periodicky informuje o změnách 

v podnikovém okolí. 

Vyvíjí činnost a reaguje, aby se cíle a opatření 

přizpůsobily měnícím se podmínkám okolí. 

4. Nabízí podnikohospodářské poradenství. „Kupuje“ podnikohospodářské poradenství. 

5. 
Tvoří podnikohospodářské metodiky a nástroje 

a koordinuje rozhodnutí. 

Vytváří předpoklady pro řízení podniku, které je 

orientované na cíl. 

6. 
Spolupodílí se na vývoji podniku (např. 

podporuje inovaci). 

Řídí s orientací na cíle a využívá přitom plánování        

a kontrolu. 

7. Je navigátorem a poradcem manažera. 
Chápe controllera jako nutného partnera v procesu 

řízení. 

 

2.6 Funkce controllingu ve vazbě na reporting 
 

V praxi jsou nejčastěji naplňovány právě takové funkce controllingu, které uvádí 

tabulka 1. Systém reportingu implementujeme v organizacích hlavně proto, aby byla 

podpořena hlavně operativní, koordinační a informační funkce controlling viz tabulka 3. 

 

2.7 Systémový přístup ke controllingu 
 

„V návaznosti na princip procesního přístupu je možné konstatovat, že identifikace, 

pochopení a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k vyšší efektivnosti 

a účinnosti při dosahování cílů organizace.“ [22] Přitom systémem se rozumí množina 

elementárních prvků, které spolu postupně tvoří různé podsystémy, a mezi nimiž existují 

určité vazby. Podnik jako systém je také v rozmanitých vazbách k jiným systémům (např. 

konkurentům, zákazníkům, státu, mediím, aj.), které se jako celek nazývají podnikatelské 

okolí. Kdo chce tedy vědět, jak řídit podnik, musí v prvé řadě vědět, jak podnik funguje.        

A kdo chce vědět, jak podnik funguje, musí nejen znát, jak funguje jeho podnikatelské okolí, 
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ale měl by vycházet z analýzy působení daného podniku a jeho okolí na základě 

identifikovaných vzájemných vazeb. [4] 

 
Tabulka 4 - Funkce controllingu [10] 

  Funkce controllingu Náplň funkce 

1. 
Operativní, koordinační, 

informační 

Řízení při plánování investic, tvorbě rozpočtů, koordinace rozpočtů, 

kontrola rozpočtů, reporting, podnikový ekonomický informační servis 

2. 
Strategická koordinační, 

informační 

Spolupráce při plánování strategie, strategický controlling, strategické 

analýzy, informační servis pro plánování strategie 

3. Řídící a regulační 
Analýzy odchylek a příčin, zavádění opravných a preventivních 

opatření, vnitřní poradenství v procesu rozhodování 

4. Koordinace vytvářející systém Tvorba a kontrola controllingového systému 

5. Sekundární úlohy Organizace a správa, vnitřní revize, počítačové zpracování dat. 

6. Finance a početnictví Výpočet kalkulací, bilancování 

 

2.8 Základní procesy controllingového systému 
 

2.8.1 Plánování a koordinace  
 

Plánování můžeme charakterizovat jako proces formování cílů a vývoje prostředků 

pro dosažení těchto cílů. Plánování je založeno na důsledné odborné analýze. Cílem procesu 

plánování je výběr a sestavení vhodných metod pro prognózování a plánování za účelem 

zajištění věcné a časové provázanosti podnikových plánů. Zároveň musí být zajištěna taková 

struktura plánů, aby byla možné zabezpečit jejich kontrolovatelnost a monitorování pomocí 

pravidelného reportingu při cestě ke splnění strategických podnikových cílů. 

Plány by měly obsahovat jasně definované cíle (např. podle kritérií S. M. A. R. T. viz 

příloha B), procesy a činnosti vedoucí k jejich realizaci. Cíle by měly být měřitelné, aby bylo 

možné je pomocí reportingu pravidelně vyhodnocovat. Navíc by cíle měly být tvořeny 

s ohledem na reálné možnosti a potenciál podniku, tzn., že by měly být specifikovány zdroje  

a procesy pro provoz plánovaných činností a splnění cílů. Důležité je, aby všechny podnikové 

plány byly považovány za systém, tzn., že se mezi nimi vyskytují vzájemné vazby a z nich 

plynoucí závislosti, které by měly být taktéž identifikovány. 

„Úlohou controllingu je zaručit koordinaci v systému řízení tím, že controlling vytvoří 

předpoklady v technice řízení ke sladění aktivit jednotlivých podsystémů řízení podniku.“ [5] 

Dle autorky může být takovýmto předpokladem např. vytvoření jednotné platformy dat pro 

reporting nebo vytvoření komplexního pyramidového rozkladu ukazatelů ve vazbě na 

celkovou organizaci i její dílčí podsystémy řízení. 
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2.8.2 Řízení [33] 
 

Volba optimálního stylu řízení spočívá v nastavení takového stylu práce, která je 

orientovaná na formulaci cíle a nalezení cesty k jeho dosažení. V dnešní době převládajících 

tržně orientovaných podnikových řízení Vollmuth doporučuje využívat kooperativní styl 

řízení, který je charakteristický jasně ohraničenými odpovědnostními oblastmi, vhodně 

přetvořenou organizační strukturou podniku, nutností dokumentovaných popisů pracovních 

míst vedoucích pracovníků a v neposlední řadě projevem větší důvěry zaměstnancům 

vzhledem k rozsáhlé kontrolní síti. Vollmuth navíc poukazuje na účinnost současné realizace 

různých koncepcí řízení: 1. řízení podle cílů, 2. řízení podle výsledků, 3. řízení podle výjimek, 

4. řízení podle motivace, 5. řízení delegování. Přitom jeden z předpokladů efektivního řízení 

je kromě vhodně zvoleného stylu řízení také vhodně nastavený reporting společnosti. 

 

2.8.2.1 Podpora řízení - vhodná dokumentace [34] 
 

1. Vypracování jasných zásad řízení spočívá v definování osobních požadavků na jednání  

mezi nadřízenými a podřízenými pracovníky s cílem rozvíjet vzájemnou důvěru mezi 

vedením a zaměstnanci napříč celou hierarchií společnosti. Kromě toho by zásady řízení měly 

sloužit jako iniciační proces změn myšlení, řízení a spolupráce v daném podniku. Aby byly  

s vypracovanými zásadami řízení seznámení všichni dotyční v podniku, Vollmuth je navrhuje 

vydat jako firemní brožuru a doporučuje, aby obsahovaly následující prvky: 1. stanovení cílů 

a úkoly z nich plynoucí, 2. delegování, 3. výměna informací. 4. poskytování rad, 5. tvůrčí 

práce, 6. kontrola, 7. další vzdělávání 

2. Zdokumentované popisy práce mají za úkol vymezit úkoly, pravomoce a odpovědnosti  

nejen řídicích zaměstnanců. Předpokladem je, že tyto popisy práce neomezují flexibilitu 

řídících zaměstnanců.  

3. Dle skutečnosti vypracované podnikové směrnice a dokumentované postupy podpoří  

v rámci controllingu nejenom řízení, ale i plánování a reporting a celkovou informovanost  

o chování podniku jako systému. Je nutné stanovit u jednotlivých pracovních procesů  

v podniku jednak jejich přesné pořadí a také jejich vzájemné provázanosti (vazby). Proto je 

vhodné u jednotlivých pracovních procesů spíše než jejich abstraktní písemný popis znázornit 

tyto procesy vizuálně pomocí tzv. vývojových diagramů. Jak správně tvořit vývojový diagram 

popisuje Borror [2] ve své knize „The Certified Quality Engineer Handbook“, str. 275-277. 
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2.8.2.2 Nástroje řízení 

 

Proces řízení má tedy zajišťovat žádoucí směr vývoje podniku plněním stanovených 

cílů, tzn., že má být vždy orientováno na cíle a budoucnost. Řízení je reakcí na analýzou 

zjištěné odchylky od plánů se snahou dosáhnout stanovených cílů. Přitom žádoucí je zjistit 

odchylky co nejdříve.  Proto je nutné zvolit vhodné nástroje řízení, které musí být k dispozici 

vedení podniku a všem řídícím zaměstnancům tak, aby byli schopni samostatně řídit příslušné 

procesy k dosažení svých cílů. Jedním z těchto nástrojů je bezpochyby i systém reportingu 

podniku. 

2.8.2.3 Kontrola 
 

Kontrolou se rozumí subsystém procesu řízení, jehož principem je porovnávání dvou 

veličin, z nichž jedna je považována za srovnávací hodnotu. Smyslem je rozpoznat chyby, ke 

kterým došlo při plánování a realizaci plánu. 

2.8.2.4 Reporting  
 

Proces reportingu je detailněji popsán v kap. 2 „Reporting - nezbytná součást 

controllingu.“ Aby bylo možné pochopit jeho úlohu v  podniku, je nutné si nejprve objasnit 

některé obecné souvislosti. 

 

         
 

Obrázek 3 - Kontrola s aplikací zpětné vazby (upraveno autorkou) [8] 

Požadovaný výkon 
(kvalitativní veličiny) 

Požadovaný výkon 
(kvantitativní veličiny) 

Aktuýlní výkon 
(kvantitativní veličiny) 

Měření aktuálního výkonu 

Srovnání naměřeného aktuálního 
výkonu se standardem 

Srovnání naměřeného aktuálního 
stavu s požadovanou (cílovou ) 

hodnotou 

Identifikace odchylek 

Analýza příčin vzniku 
odchylek 

Program nápravných 
opatření 

Implementace 
nápravných opatření 
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2.9 Manažerské účetnictví jako informační základna    

     controllingu  
 

Controlling a interní zákazníci vychází při tvorbě metodiky plánování a reportingu ze 

schváleného ročního plánu tzv. budgetu, víceletého plánu, finančního plánů, jež jsou tvořeny 

na bázi dat jak z finančního, tak z manažerského účetnictví. „Manažerské účetnictví na rozdíl 

od finančního a daňového účetnictví není řízeno legislativními normami a předpisy. Obvykle 

je upraveno nepovinnou vnitropodnikovou metodikou, nebo obvyklostmi používanými při 

vedení finančního účetnictví v detailech nad rámec povinností finančního účetnictví. 

Manažerské účetnictví je zaměřeno na sběr a poskytování informací pro manažerské 

rozhodování o řízení v rámci celé organizace, které jsou nad rámec finančního účetnictví.“ 

[11] Proto je právě manažerské účetnictví považováno za tzv. informační základnu 

controllingu. Je však důležité umět data z manažerského účetnictví zpracovat na vhodné 

informace, které prostřednictvím optimální nastaveného reportingu umožní vedoucím 

zaměstnancům urychlit a ulehčit jejich rozhodování. Cílem manažerského účetnictví je podle 

Lanča a Sedláčka poskytnout řídícím složkám podniku souhrn informací potřebných pro 

účinné vedení v rámci daného podniku. Do něj spadají metody evidence a kontroly nákladů, 

nákladové propočty, metody rozpočetnictví, metody finanční kontroly a systémy vnitřní 

kontroly. [14] Tyto informace jsou řídícím složkám poskytovány prostřednictvím různých 

forem interního reportingu. Rozdíl mezi manažerským a finančním účetnictvím je pro 

upřesnění zobrazen v tabulce 21 viz příloha C1. 

 

2.10   Náklady podniku 
 

Náklady v podniku nabíhají v průběhu činnosti podniku nepřetržitě. Je proto potřeba 

sledovat jejich výši, a to ve stanovených intervalech, za které se běžně volí různá kalendářní 

období (např. rok, měsíc). [35] Obecně se náklady podniku dělí tak, jak uvádí tabulka 22 viz 

příloha C2. Autorka záměrně problematiku finančního a manažerského účetnictví nerozvíjí 

více, neboť by odbočila od tématu práce, považovala však za nutnost tuto skutečnost alespoň 

zmínit, protože se na ni v praktické části práce ještě jednou odkáže.  

 

2.11 Typy controllingu – vliv na reporting [10] 
 

Controlling dělíme zejména z časového hlediska a cílového zaměření na Strategický 

controlling (orientace na dlouhodobé cíle, standardní strategický report) a Operativní 

controlling (orientace na krátkodobé cíle, standardní operativní report). Přitom je třeba brát 
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v úvahu, že operativní a strategický controlling jsou vzájemně provázány, tzn., že se vzájemně 

se ovlivňují. Charakteristické znaky strategického a operativního controllingu jsou zobrazeny 

v tabulce 5, neboť zabývat se detailněji tématem strategického a operativního controllingu 

není předmětem této práce.  

 

2.12 Druhy controllingu  
 

Dle mnohé odborné literatury existuje v podnikové praxi několik druhů controllingu 

např. nákladový, finanční či investiční controlling, controlling nákupu, prodeje a marketingu, 

výrobní, controlling lidských zdrojů, aj. Přitom je často upozorňováno na podceňování 

významu právě controllingu lidských zdrojů (dále jen HR controllingu). Již nyní je však 

zřejmé, že jednotlivé druhy reportingových tabulek se budou lišit svou skladbou a povahou 

sledovaných ukazatelů. Jakou roli hraje v podniku HR controlling a jak jeho úlohu může 

podpořit vhodně nastavený reporting, bude vysvětleno v textu dále. 

 
Tabulka 5  -  Rozdíly mezi strategickým a operativním controllingem 

 
Operativní controlling Hledisko Strategický controlling 

1. Podnik Úhel pohledu Podnik ve vztahu k okolí podniku 

2. Operativního plánu  Podpora Strategického plánu 

3. Omezený, krátkodobý Časový horizont Neomezený, dlouhodobý 

4. Kvantitativní Charakter veličin Kvalitativní 

5. Nízký Počet variant Vysoký 

6. Nízká Hierarchie řízení Vysoká 

7. Vysoký Stupeň detailizace Nízký 

8. Standardní operativní report Produkt Standardní strategický report 

 

2.13 HR controlling 
 

Jak již bylo zmíněno v předešlých kapitolách, controlling je ve firemní praxi využíván 

jako efektivní nástroj k řízení jednotlivých podnikových procesů. Své pevné místo má 

zejména v takových procesech, kde je možné vstupy i kvantifikovat. Podstatně náročnější je 

jeho implementace a následná aplikace v řízení a rozvoji lidských zdrojů (HR), kde se 

pohybujeme v oblasti tzv. "měkkých dovedností", které jsou často snadnějším způsobem 

vyjadřovány kvalitativně. [40] Mezi odborníky převažuje názor, že výstupy každého procesu 

je třeba vyjadřovat kvantitativně, aby bylo možné měřit stanovené ukazatele, monitorovat, 

standardizovat a zlepšovat tak průběh samotného procesu včetně požadovaných, tzn. předem 

jasně definovaných cílů, za účelem podpořit core business daného podniku. 



 
 

13 
 

HR procesům by měla být ve firmách věnována značná pozornost, a to zejména z toho 

důvodu, že právě lidé - zaměstnanci ovlivňují, jak účelně bude hospodařeno s ostatními 

podnikovými zdroji (finance, technologie, informace aj.). Jedním z nástrojů, který může 

účinně pomáhat řídit jednotlivé HR procesy, je HR controlling. [40]  

 

2.13.1   Nástroje HR controllingu 
 

HR controlling vychází z použití nástrojů, které se vzájemně liší svou orientací spíše 

na 1. kvantitativní či 2. kvalitativní veličiny a svým zaměřením na 1. operativní či 2. 

strategické výsledky. Hlavní nástroje HR controllingu můžeme dle Srchové [42] rozdělit do 

pěti základních skupin viz tabulka 6, z nichž všechny musí poskytovat HR ředitelce 

prostřednictvím vhodně zpracovaného reportu takové informace a podklady pro plánování, 

kontrolu a řízení HR úseku, aby bylo možno dosáhnout identifikovaných cílů a podpořit tak 

v rámci celkového systému podniku zlepšování všech procesů. 

 
Tabulka 6 - Nástroje HR controllingu [38] 

 Nástroje HR 

controllingu 
Charakteristika nástroje 

1

. 
HR statistiky 

Mají operativní a kvantitativní charakter 

Zobrazují především personální stav podniku a jeho historický vývoj např. 

prostřednictvím vývoje a struktury personálních nákladů 

Nevýhodou je omezená srovnatelnost s podobnými údaji z jiných firem. 

2

. 

HR 

ukazatele 

Jsou souhrnné, zpravidla poměrové veličiny, které mají převážně kvantitativní charakter. 

Vhodně stanovené ukazatele personálního controllingu umožňují srovnávání s jinými 

firmami, tzv. personální benchmarking. 

Nevýhodou je omezená srovnatelnost s údaji z jiných firem, vzhledem k tomu, že si 

každá firma sama stanovuje vlastní ukazatele, odepírá se podniku tak možnost zjištění 

své reálného pozice na trhu. 

3

. 

HR 

standardy 

Jsou to hodnoty definující cíle pro personální ukazatele. 

Určují hodnoty či intervalová pásma jednotlivých ukazatelů, kterých by společnost 

chtěla dosáhnout, či které by neměly být překročeny. 

4

. 

Audit řízení 

HR 

Má kvalitativní a operativní charakter. 

Umožňuje širší kontrolu výsledků, zvyšuje účinnost a efektivitu HR managementu 

Vytváří základnu pro zlepšování personálního managementu. 

5

. 

Dotazování 

zaměstnanců 

Převažuje kvalitativní a operativní charakter. 

Je součástí personálního řízení 

Pro vedoucí zaměstnance je dotazování „zrcadlo jejich řídícího stylu.“ 
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2.13.2   Úkoly HR controllingu [3]   
 

1. Formulovat krátkodobé a dlouhodobé cíle společnosti v oblasti řízení HR, a to tak,  

aby tyto cíle podporovaly celkovou firemní strategii, 

2. Sledovat a vyhodnocovat plnění těchto cílů, tj. hodnotit výsledky řízení HR, 

3. přispívat k vyšší účinnosti a standardizaci řízení HR jako celku stejně tak jako  

i jednotlivých HR procesů, 

4. přibližovat HR procesy a činnosti potřebám firemních zákazníků. 

2.13.3   Procesní a systémový přístup ke controllingu [22] 
 

Procesní přístup se ukazuje jako zásadní pro efektivní vytváření a rozvoj jakýchkoliv 

manažerských systémů, tzn. i systému controllingu. Procesem je myšlen soubor dílčích 

činností, které mění vstupy na výstupy za spotřeby zdrojů v regulovaných podmínkách. 

Základní model procesu je uveden na obrázku 4. Podstatnou procesního přístupu je podle 

Nenadála to, že organizace pracují efektivněji a výsledky jsou dosahovány s vyšší účinností, 

pokud vzájemně související činnosti jsou chápány a řízeny jako procesy.   

Firmy jsou nuceny neustále zlepšovat, res. optimalizovat své podnikové procesy, 

protože zákazníci vyžadují stále lepší kvalitu produktů (výrobků a služeb). A pokud firmy 

nejsou schopny tyto požadavky plnit, zákazníci preferují konkurenci. Cílem optimalizace 

podnikových procesů je proto neustálé zvyšovat kvalitu, dostupnost a efektivnost vytvářených 

produktů se současným snižováním všech souvisejících nákladů. Proto by mělo být běžnou 

firemní praxí objektivní a nezávislé přezkoumávání skutečného průběhu procesů (kombinací 

forem: procesně vedený audit, aplikace zpětné vazby při řízení procesů, sebehodnocení) 

s cílem identifikovat příležitosti ke zlepšování jejich výkonnosti.  

Aplikováni procesního přístupu ke controllingu v praxi vyžaduje systematické 

definování procesů nutných pro dosahování cílů organizace, tj. včetně controllingového 

procesu, oficiálně popsaných v  zásadním dokumentu podniku např. v příručce kvality či 

integrovaného manažerského systému. Identifikace klíčových procesů navíc umožňuje jejich 

racionálnější řízení. Popis každého podnikového procesu by měl splňovat požadavky uvedené 

v jednotlivých bodech tabulky 9. 
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Obrázek 4 – Model Procesu [22] 

 

Tabulka 7 – Náležitosti popisu procesu [22] 

 
Náležitosti vhodně popsaného procesu 

1. Vhodná identifikace procesu 

2. Seznam předcházejících procesů 

3. Definování požadavků na vstupy do procesu a jejich dodavatelů 

4. Definování zdrojů pro efektivní průběh procesu 

5. 
Výčet všech významných interních (vnitropodnikové směrnice, pravidla, nařízení, kapacita apod.) a 

externích omezení (legislativa, zákazníci a jiné zainteresované strany) 

6. Popis procesu pomocí vývojového diagramu, včetně kontrolních bodů a činnosti ověřování shody 

7. Definování požadavků na výstupy z procesu a jejich zákazníků 

8. Určení rozhraní mezi popisovaným procesem a navazujícími procesy 

9. Seznam navazujících procesů 

10. Určení vlastníka (garanta) procesu včetně definování jeho pravomocí a odpovědností 

11. Seznam ukazatelů pro měření a monitorování výkonnosti 

12. Seznam souvisejících dokumentů a záznamů 

13. Seznam zkratek, definice pojmů, rozdělovník, apod. 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastník procesu 

Dodavatel 

Interní 

Zpětná vazba 

Vstupy Výstupy 

Požadavky na výstupy 

Proces Zákazník 

Externí Interní Externí 

Požadavky na vstupy 
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3 Reporting - nezbytná součást controllingu  
 

Vrcholový management potřebuje pro řízení podniku jako celku řadu syntetizujících 

informací. Proto si musí sám určit (vrcholovým vedením), a nebo mu je určeno (např. 

akcionáři, legislativou apod.), jaké informace potřebuje. Tyto informace jsou ukryty v datech. 

A nástroji pro odkrytí informací z dat jsou různé typy výkazů a zpráv. Komplexní systém 

těchto podnikových výkazů a zpráv se nazývá reporting. 

 

3.1 Podstata reportingu  
 

Reporting je jednou z podstatných částí controllingového systému. Představuje 

komplexní či dílčí systém vnitropodnikových výkazů a zpráv (tzv. reportů), které syntetizují 

informace pro řízení podniku jako celku i jeho základních organizačních jednotek. [28] Cílem 

reportingu je poskytnout všem úrovním managementu podniku informace, které jsou 

relevantní z hlediska rozhodování. [19] Lidé v podniku mají obecně tendenci přemýšlet spíše 

v rovině „Jaké informace jsou dostupné?“ namísto toho „Jaké informace skutečně 

potřebujeme?“ Výsledkem toho je vždy doslova „džungle“ informací, tzn., že než se uživatel 

dohledá té informace, kterou skutečně potřebuje, zabere mu to spoustu času. Proto je hledání 

považováno za plýtvání. I tady totiž platí, že čas jsou peníze. [15] Reporting má proto za úkol 

poskytnout svým uživatelům informace v požadované kvalitě, kvantitě a čase.  

3.2 Druhy reportingu  

 

Nejčastěji se reporting člení na interní a externí, a to z hlediska jeho potenciálních 

uživatelů. Uživatelé reportingu lze totiž rozdělit do dvou skupin: 1. interní uživatelé 

reportingu a 2. externí uživatelé reportingu. Vzájemný vztah interního a externího reportingu 

hraje významnou roli v rámci celopodnikového systému reportingu. V odborné literatuře se 

však mnohdy setkáme s dalším členěním reportů. Příklady druhů reportů dle nejběžnějších 

hledisek dělení uvádí tabulka 10. Pro větší přehlednost byly druhy reportů autorkou 

zpracovány do schématu na obrázku 5.               

3.2.1. Interní reporting 
 

Interní reporting je v podniku určen pouze a jen interním uživatelům reportingu. Za 

interní uživatele se v odborné literatuře považují 1. vlastníci podniku, 2. management na 

všech podnikových úrovních. [7] Přitom je důležité podotknout, že o vlastnících v roli 

interních uživatelů hovoříme pouze tehdy, pokud vlastník disponuje rozhodovacím vlivem 
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v podniku. Prioritním cílem interních uživatelů reportingu je maximální zhodnocení 

vloženého kapitálu do podniku. Tito uživatelé mají především rozhodovací pravomoce  

a odpovědnost za výsledky činnosti podniku. [29] Z toho důvodu nemohou manažeři stavět 

svá rozhodnutí jen na datech a informacích z finančního účetnictví. Jako zdrojem údajů pro 

rozhodování interních uživatelů by proto měly sloužit kromě údajů z finančního účetnictví, 

také údaje z manažerského účetnictví a podnikového okolí.  

 

3.2.2.  Externí reporting [29], [39], [7] 
 

Externí reporting  je vytvářen a zpracováván dle požadavků externích uživatelů 

reportingu, mezi které se řadí: 1. provozní zaměstnanci podniku, 2. věřitelé, 3. Dodavatelé  

 a další spolupracující podniky, 4. zákazníci, 5. státní orgány, 6. orgány veřejné správy, 7. 

krajské úřady, 8. široká veřejnost, 9. bankovní instituce, 10. mateřská společnost, 11. vlastníci 

podniku, a to jen, když jsou od sebe odděleny funkce vlastnická a řídící, tzn., že vlastník má 

postavení investora a nedisponuje rozhodovacím vlivem v podniku. Externí uživatelé 

reportingu se od interních liší tím, že mají přístup pouze ke zveřejňovaným informacím 

a externím reportům, jejichž zdrojem dat je především finanční účetnictví. 

 

 

Obrázek 5 – Druhy reportů 
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Tabulka 8 – Druhy reportingů 

  

Hledisko 

dělení 

 

Druh reportu Charakteristika reportu 

1. Času 

a) Retrospektivní 
Informace v reportu pocházejí z minulosti a mohou být stále platné            

i v současnosti. 

b) 

Na 

budoucnost 

orientovaný 

Informace v reportu jsou založené na analýze minulosti a současnosti, 

které jsou ale předpokládány v budoucnu. 

2. Uživatelů 

a) Interní 
Informace v reportu jsou určeny pro interní uživatele firmy (např. majitele, 

management, jednotlivá oddělení) 

b) Externí 
 Informace v reportu jsou určeny pro externí uživatelé podniku, (např. 

vztah dceřiné a mateřské firmy), častý u nadnárodních společností     

3. Zaměření 

a) Standardní 
 Report vyhotovený v pravidelných intervalech a v předem stanovené 

struktuře 

b) Mimořádný 

Vyhotovený na požádání oprávněných orgánů v mimořádném termínu, 

může mít standardní strukturu nebo obsahovat specifickou analýzu nebo 

zprávu 

4. 
Vstupních 

parametrů 

a) Statický 
Reporting vhodný pro finanční výkaznictví, podává přehled o prodejích 

produktů a pravidelně automaticky zasílá generované reporty 

b) Dynamický 
Reporting je možné přizpůsobit potřebám uživatele, uživatel může 

ovlivňovat zadáváním vstupních parametrů obsah i formu reportu 

5. Rozsahu 

a) Souhrnný 
Reporting obsahuje finanční ukazatele, jež vypovídají o hospodaření 

podniku jako celku za dané období ve srovnání s obdobím minulým  

b) Dílčí aj. 
Reportingy, které se obvykle dělí podle jednotlivých funkčních oddělení 

v podniku (např. reporting: finanční, výrobní, personální…) 

 

3.3 Požadavky na reporting 

Obsah, forma, intervaly a další pravidla a požadavky na tvorbu interních reportingů 

jsou dány především dokumentovanými postupy, tj. např. směrnicemi či metodickými pokyny 

aj.  Kromě toho se v případě externího reportingu musí shodovat obsah a forma reportů 

s požadavky jejich externích zákazníků. Obecně, aby mohl reporting plnit svou primární roli, 

tj. podporovat správnou funkci controllingu, měl by splňovat minimálně požadavky uvedené 

v tabulce 11.  
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Tabulka 9- Základní požadavky na reporting [21] 

 
Požadavek Specifikace požadavku 

1. Orientace na uživatele Uživatel reportingu má obdržet pouze ta data a údaje, která jsou pro něj důležitá. 

2. Hospodárnost 
Existuje snaha vyhnout se zbytečnému množství čísel a údajů, které stejně nikdo 

nevyužívá. 

3. Včasnost Informace musí být předány uživateli v jejich finální podobě včas. 

4. Srozumitelnost 
Snaha vyhnout se těžkopádným, nejasně formulovaným a příliš odborným 

výrazům. 

5. Vizualizace 
Písemný projev v reportu by měl být doplněn i grafickým znázorněním (grafy, 

tabulky, obrázky). 

6. Jednotnost Charakter a styl zprávy by neměl být příliš často měněn. 

7. 
Objektivnost a 

transparentnost 
Informace by měly být podávány objektivně a pravdivě. 

8. 
Integrace datové 

základny 

Interní i externí data musí být integrována a připravena ve formě vhodné pro 

report. 

 

3.4 Doporučený postup tvorby reportu 
 

Vysoká vypovídací schopnost každého reportu je dosažena následováním kroků na 

obrázku 6. 

 

 

Obrázek 6 - Postup tvorby reportu  

 

3.4.1. Identifikace zdrojů dat a informací potřebných pro reporting  

 

V praxi je častým zdrojem údajů pro reporting pouze finanční účetnictví. V podniku 

by však měly být k dispozici informace manažerského charakteru, tzn. takové, které vznikly 

na základě údajů finančního a manažerského účetnictví (interní informace) a podnikového 

okolí (externí informace). Důležité je najít rovnováhu mezi těmito informacemi, které mají 

zásadní vliv na kvalitu manažerského rozhodování. Přitom by měl být vytvořen soulad mezi 

informacemi existujícími, požadovanými a potřebnými. [20] 
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3.4.2. Volba vhodné metodiky zpracování reportů 

 

Obecně při navrhování a implementaci jakéhokoliv reportingu včetně by měl být 

respektován takový postup, že controller v úzké spolupráci se svými interními zákazníky 

(manažery podniku, vlastníky procesů, ostatními vedoucími pracovníky):  

a) identifikuje uživatelé reportů a rozdělí je do dvou hlavních skupin: interní a externí  

b) analyzuje požadavky těchto uživatelů z hlediska času, formy, obsahu 

c) diferencuje obsah a účel reportů podle potřeb interních a externích uživatelů 

d) stanoví měřitelné ukazatele a cílové hodnoty jednotlivých procesů, které bude controlling 

měřit a sledovat prostřednictvím pravidelného reportingu 

e) zvolí vhodnou formu (tištěnou, elektronickou)reportů včetně jejich prezentace (písemná, 

ústní, kombinovaná) 

f) navrhne a dále používá zvolenou formu a jednotný design reportů 

g) zvolí vhodný způsob distribuce reportů k jejich uživatelům 

3.4.3. Výstupy reportingu  

 

Uživatelem výstupů z reportingu je většinou manažer na příslušné hierarchické úrovni. 

Mluvíme o něm jako o zákazníkovi procesu reportingu. Je proto nutné si při přípravě zprávy 

uvědomit, jaké jsou zákazníkovy požadavky na výstupy, resp. jaké informace daný manažer 

od daného reportu očekává. A z toho důvodu je na místě manažerovi (zákazníkovi) předat 

vždy výstižný a přehledný report obsahující pouze a jen ta čísla, která manažer skutečně 

potřebuje.  Každý report by měl také splňovat zásadu adresnosti, což znamená, že v titulním 

listu reportu by měl být uveden jeho uživatel.  

Pokud je součástí reportu i analýza odchylek je nutné, aby report obsahoval i výsledky 

analýzy včetně zdůvodnění příčin vzniku případných odchylek a návrhů opatření na zlepšení. 

V neposlední řadě převážná většina autorů příslušné odborné literatury se shoduje na tom, že 

písemný report by měl být vždy doprovázen ústní prezentací toho, kdo je autorem reportu. 

 

 Prostředí pro prezentaci reportingu [41] 

 Tabulkové procesory – Excel, Calc 

 Textové editory – Word 

 Presentační nástroje – PowerPoint, Adobe Reader 

 Webové prohlížeče 

 Specializované software 
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3.5 Microsoft Excel - velký pomocník nebo zabiják reportingu? 
 

Naprostá většina administrativně - ekonomických pracovníků (účetní, ekonom, 

finanční ředitel a další.) dnes ke své práci používájí nástroj Microsoft Excel (dále jen MS 

Excel), výjimku netvoří ani mnozí HR manažeři. Díky široké škále funkcí a nástrojů, tak MS 

Excel nabízí možnosti využití i v oblasti podnikového controllingu, resp. reportingu. Do jaké 

míry však může Excel zjednodušit průběh zmíněných procesů, závisí ve velké míře na 

schopnostech, dovednostech a ochotě s tímto programem spolupracovat.  

 

Výhody používání MS Excel v rámci HR reportingu: 

1. Globální dostupnost 

2. Finální nenáročnost 

3. Jednoduchost a srozumitelnost  

4. Opakovatelnost, uchovatelnost a přenositelnost dat 

5. Velká kapacita 

6. Profesionální vizualice dat pomocí tabulek a grafů 

7. Sdílení dat na dálku a další. 

 

Důležitým upozorněním je, že do jaké míry umí být MS Excel „pomocníkem“ při 

tvorbě reportů, do takové míry umí při nesprávné aplikaci být i našim „nepřítelem“ (např. 

sledování příliš velkého počtu ukazatelů). 

 

3.6 Podstata HR reportingu  
 

V současnosti má většina HR úseků v rámci svých odpovědností za úkol podílet se na 

celopodnikovém systému reportingu tvorbou HR reportů. Běžně se tak ve velkých podnicích 

děje prostřednictvím 1. centrálních týmů reportingu, jenž nejsou přímými účastníky core 

businessu, nebo 2. HR manažerů, kteří v přijatelné kvalitě „rozumí číslům“. [44] Ještě 

předtím, než vrcholové vedení vůbec zavede v organizaci personální controlling na bázi 

pravidelných HR reportů mělo by znát odpovědi na dvě základní otázky, tj. „Proč chceme 

měřit HR?” a „Jakou hodnotu nám to přinese? “. 

 

3.7 Často objevující se nedostatky HR reportingu 
 

 Hojným problémem v rámci HR reportingu je ten, že v podniku používané HR 

ukazatele nemají vypovídající hodnotu ve vztahu k celopodnikovým cílům. HR manažeři mají 
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snahu vytvářet rozsáhlý reportingový systém, jež zahrnuje značné množství HR ukazatelů 

a čísel, které ne vždy plní svůj účel. Proč tomu tak je? Jaké jsou nejčastější chyby, jichž se 

personalisté ve snaze přetransformovat výsledky svojí práce do řeči čísel dopouštějí? 

 

Tabulka 10 -  Časté nedostatky HR reportingu [43], [21] 

1. 

Nedostatek Shromažďování příliš velkého množství údajů 

Příčina Nevhodně zvolená metodika 

Následek 
Časová náročnost získávání, zpracování a interpretace zdrojových údajů. Většinou platí 

pravidlo, že čím větší nabídka informací, tím obtížnější a horší rozhodnutí 

Potřeba 
Identifikace údajů, které podnik skutečně potřebuje vědět, což povede k užšímu spektru dat 

na výstupu 

 

2. 

Nedostatek 
Poptávka liniových manažerů po značném množství irelevantních informacích                     

a neschopnost manažerů ukazatele vhodně interpretovat 

Příčina 
Neporozumnění manažerů vazbě mezi řízením lidských zdrojů a výsledky jejich core 

businessu 

Následek Ukazatele nevycházející z business strategie a celopodnikových cílů 

Potřeba 

Konzistentní a vypovídající data poskytovan8 HR útvarem, nutnosti naučit manažery číst   

v personálních reportech a rozumnět jejich číslům, tak  aby  pochopili propojení mezi 

řízením lidských zdrojů a výsledky jejich core businessu 

 

3. 

Nedostatek Ukazatelé nejsou porovnávány s relevantními vzorky 

Příčina Nízká informovanost manažerů o konkurenčním okolí podniku 

Následek 
Snaha dosáhnout hodnoty HR ukazatelů nejvýznamnějších společností na trhu bez ohledu 

na aktuální situaci uvnitř podniku, jeho okolí apod. 

Potřeba 
Zvážení faktu, kdo je skutečná konkurence daného podniku a komu se chceme přiblížit  

(předtím,  než  realizujeme benchmarknigovou analýzu) 

 

3.8 Jakým způsobem tvořit HR ukazatele?[43] 
 

Za nejefektivnější způsob vytváření HR ukazatelů se v praxi osvědčil postup „shora 

dolů“. Ten spočívá v tom, že nejdříve definujeme strategické ukazatele, poté procesní 

ukazatele a následně ukazatele jednotlivých personálních činností. Zmíněné skupiny 

ukazatelů jsou rozebrány dále v textu a také přehledně zobrazeny na obrázku 7. 

Všechny tři skupiny HR ukazatelů je nutné neustále monitorovat, měřit, kontrolovat 

a interpretovat v kontextu s hodnotami na trhu. Přičemž každý podnik by si měl vytvořit 

ukazatele vlastní, které nejvíce odpovídají jejich zaměření.  
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Obrázek 7 – Struktura HR ukazatelů [43] 

3.8.1 Strategické HR ukazatele  

 

 uživatelé: top management  

  cíl: ukázat přínos lidských zdrojů ve prospěch celopodnikových cílů. 

 Může jít např. o strategické HR ukazatele v tabulce 11 a). 

 
Tabulka 11 a) - Příklady strategických HR ukazatelů [43] 

HR strategický cíl HR ukazatel Vzorec 

Získat a udržet talentované 

zaměstnance 

Fluktuace talentovaných 

zaměstnanců 

Počet odchodů talentovaných 

zaměstnanců / celkový počet 

talentovaných zaměstnanců 

Zvýšit efektivitu HR 

managementu 
HR ratio 

Počet zaměstnanců /                                     

počet zaměstnanců HR útvaru 

 

3.8.2 Ukazatele HR procesů 

 
 uživatelé: ředitelé HR útvarů, vlastníci HR procesů 

 cíl: monitorovat naplňování jednotlivých procesních cílů a vyhodnocovat jejich efektivitu, 

hospodárnost a kvalitu. 

 Příkladem těchto ukazatelů jsou např. ukazatelé v tabulce 11b). 
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Tabulka 11 b) - Příklady strategických HR ukazatelů [43] 

Proces HR ukazatel Vzorec 

Odměňování Průměrné náklady na odměňování 
Celkové náklady na odměňování / 

počet zaměstnanců 

Vzdělávaní a rozvoj 
Výsledky hodnocení vzdělávacích 

a rozvojových aktivit 
Index spokojenosti 

3.8.3 Ukazatele HR činností   

 

 uživatelé: vedoucí zaměstnanci a účastníci HR procesů  

 cíl: sledovat HR efektivitu dílčích činností v jednotlivých HR procesech. Tyto ukazatele 

jsou většinou stanovovány jako klíčové ukazatele výkonu (KPI) pro jednotlivé odpovědné 

zaměstnance. 

 

3.9 Manažerský informační systém (MIS) 
 

Manažerský informační systém (dále jen MIS) hraje klíčovou roli v řízení jakéhokoliv 

podniku. Můžeme ho jednoduše definovat jako počítačový systém, který umožňuje flexibilní 

a rychlý přístup k přesným a spolehlivým údajům. [24] Ty je potřeba získat předtím, než z něj 

odpovědný zaměstnanec zpracuje dle požadavků zákazníka daný report.                         

MIS obsahuje informace určené pro top management podniku. V systému MIS jsou na 

jednom místě sjednocena všechna relevantní data a to jak z účetnictví, prodeje, produkce, 

plánování aj., díky nimž lze pak následně formulovat analýzy dat v závislosti na nejrůznějších 

kritériích (čas, odvětví činnosti, dílčí projekty, zákaznících, zaměstnancích, atd.), odhalovat 

skryté souvislosti a sledovat trendy v různých oblastech z různých úhlů pohledu. [13] 
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Praktická část 

 

4 Úloha HR reportingu ve vazbě na HR controlling  

v podniku XYZ  
 

4.1 Představení společnosti XYZ  
 

Akciová společnost XYZ je členem francouzské nadnárodní skupiny KLM působící 

také v České republice od roku 1991. Je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů 

tepelné a elektrické energie v tuzemsku a poskytuje také podpůrné služby pro Českou 

přenosovou soustavu. Vedle tepla a elektřiny společnost XYZ vyrábí a dodává chlad, stlačený 

vzduch a další energetické komodity. Zároveň poskytuje energetické služby pro klienty 

ze soukromé i veřejné sféry, průmyslového i terciárního sektoru.  

 

4.1.1 Organizační struktura společnosti XYZ 
 

Společnost XYZ je v současnosti „matkou“ 7 dceřiných společností, se kterými tvoří 

dohromady tzv. skupinu ABC. Skupina ABC v České republice zaměstnává k počátku r. 2012 

zhruba 2 500 zaměstnanců, což je cca 7% z celkového počtu zaměstnanců společnosti XYZ   

na nadnárodní úrovni. V rámci ČR působí společnost XYZ převážně v  lokalitách: • Ostrava 

• Havířov • Karviná • Frýdek - Místek • Olomouc • Přerov • Nový Jičín • Krnov • Praha • 

Kolín • Mariánské Lázně • Roudnice nad Labem a další.  

Společnost XYZ se člení na ředitelství společnosti se sídlem v Ostravě a 4 vnitřní 

organizační jednotky, které jsou rozmístěny po České republice následovně: 1. Divize 

Karviná (dálen jen DKA), 2. Region Severní Morava (dále jen RSEM), 3. Region Střední 

Morava (dále jen RSTM), 4. Region Čechy (dále jen RECE). 

 

4.1.2 Integrovaný manažerský systém společnosti XYZ  
 

Společnost XYZ  aplikuje integrovaný systém managementu, což znamená, že by měl 

v organizaci existovat jednotný způsob vedení a řízení organizace, jež mimo jiné splňuje 

požadavky pro řízení kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

i informační bezpečnosti. Společnost XYZ se tak zavázala k plnění požadavků stanovených  

v normě ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a  OHSAS 18001:2008. Navíc 

společnost XYZ jako první společnost skupiny ABC získala certifikát Investor in People. 

Tento mezinárodní standard představuje značku kvality v oblasti efektivního řízení a rozvoje 
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lidských zdrojů.  Je třeba si uvědomit, že požadavky výše uvedených norem musí být při 

implementaci, realizaci i zlepšování jakéhokoliv modelu řízení v podniku respektovány,  

a právě z toho důvodu se je rozhodla autorka v práci zmínit. 

 

4.1.3 Druhy procesů ve společnosti XYZ 
 

Na základě závazku společnosti XYZ vůči požadavkům normy ČSN EN ISO 

9001:2001, byly v podniku definovány 3 hlavní kategorie procesů: 

1. Řídící procesy - zahrnují procesy zabezpečující řízení systému (propojení marketingu  

a obchodní činnosti s realizací smluvních požadavků). 

2. Podpůrné procesy - zahrnují procesy potřebné pro řádné fungování realizačních procesů 

(soubor činnosti vztahující se k řízení zdrojů např. lidských, materiálních, atd.).  

3. Procesy realizace - zahrnují procesy s přímou vazbou na zákazníka (propojení marketingu 

a obchodní činnosti s realizací smluvních požadavků).  

4.2 Současný stav controllingu ve společnosti XYZ  
 

Přestože se ve společnosti XYZ hovoří o existenci controllingu v rámci jejich řídících 

procesů, formálně jmenovaný útvar „útvar controllingu“ se v podniku nevyskytuje stejně tak 

jako funkční odpovědnostní místo „controller“. Nicméně snaha naplňovat filosofii 

controllingové koncepce v podniku existuje. Otázkou je, do jaké míry tato snaha odpovídá 

podobě controllingové koncepce prezentované odborníky, jež tvoří předpoklad pro 

implementaci a praktickou aplikaci podnikového reportingu s cílem podpořit tak dosažení 

podnikových cílů. 

Aby mohla autorka práce odhalit úlohu HR reportingu v podniku XYZ, musela 

nejprve začít od základů, tj. zajímat se o to, jak je nastavená celková controllingová koncepce 

v podniku, na jejímž základě se rozvíjí i reportingový systém a z něj plynoucí požadavky na 

jednotlivé reporty. Proto bylo prvotním úkolem autorky nalézt v podniku odpovědi na 

následující otázky: Setkali jste se ve vaší firmě s pojmem „controlling“? Pokud ano, kdo je 

odpovědný za jeho realizaci? Náhodným výběrem bylo s touto otázkou osloveno zhruba 10 

zaměstnanců na ředitelství společnosti XYZ. Každý z dotazovaných zaměstnanců odpověděl, 

že si myslí, že se controllingem ve společnosti XYZ zabývají a odpovědnou osobou za jeho 

správnou realizaci je zaměstnanec „X“ ve funkci „Plánovač“ (dále jen „controller“) v rámci 

útvaru plánu a rozpočtu, který nepodléhá přímo pod generálního ředitele společnosti XYZ,  

ale pod finančního ředitele. Na tomto základě si autorka odvodila, že controlling ve 



 
 

27 
 

společnosti XYZ zaujímá liniovou pozici (viz obrázek 12), nikoliv štábní, jak dle Synka 

ukazuje dnešní trend v ČR viz kap. 2. 3.  

Vollmuth ve své publikaci uvádí, že se v mnoha podnicích prokázalo, že realizace 

controllingu v otázkách tvorby a užívání plánovacího, kontrolního a řídícího aparátu je 

prováděna podstatně efektivněji, činí-li controller svá opatření pomocí liniové pozice, čímž 

mu přísluší funkční nařizovací právo. [33] Liniová pozice controllingu může být v případě 

společnosti XYZ považován za první přednost společnosti XYZ v rámci dané problematiky, 

kterou je třeba dále rozvíjet. 

 

4.3 Pozice controllera a HR controllera ve vazbě na reporting 
 

Po absolvování exkurze v podniku vedenou controllerem, autorka zhodnotila, že 

„centrálně řízený podnikový controlling“ jako takový je ve společnosti XYZ obecně vnímán 

spíše z pohledu plánování, řízení, kontroly a reportingu finančních nákladů. Takovýto druh 

controllingu, resp. i reportingu nazýváme „finanční“. Další ukazatele nefinanční povahy jsou 

sledovány již samostatně, a to v souvislosti s jednotlivými organizačními útvary. Konkrétně 

např. za realizaci HR controllingu není odpovědný již zmiňovaný controller, nýbrž 

zaměstnanec ve funkci „specialista řízení mezd“ (dále jen HR controller).  

Ten splňuje náplň funkce HR controllera dle tabulky 3 v následujících 4 bodech: 

1. Koordinuje plánování v rámci HR procesů a tvoří podklady pro rozhodování HR 

manažerů, ředitelky HR úseku a dalších ředitelů v podniku za pomocí pravidelného 

měsíčního interního reportingu za jehož výstupy zodpovídá. 

2. V případě dotazů uživatelů HR reportů informuje o příčinách vykazovaných odchylek 

skutečně dosažených hodnot od těch plánovaných (cílových).  

3. Do jisté míry funguje i jako navigátor a poradce, neboť v úzké vazbě spolupracuje 

s „útvarem plánů a rozpočtů“, který je v podniku považován jistojistě za představitele 

controllingového útvaru, tzn., že zde existuje vzájemná provázanost (vazba, závislost) 

mezi HR controllingem a tím celopodnikovým. Aby celopodnikový controllingový 

systém, fungoval efektivně, je nutno, ostatně jako v každém systému, nepodceňovat 

důležitost těchto vazeb jak v rámci systému, tak ve vztahu k okolí systému. 

4. Spolupodílí se na vývoji podniku tím, že se např. v současné době snaží postupnými kroky 

zautomatizovat a více integrovat načítání dat do dosavadních formátů reportingových 

tabulek HR. Tímto procesem zlepšování zcela jistě přispívá minimálně k úspoře času při 

tvorbě HR reportingu. 
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Naopak náplň práce HR controllera nesplňuje jeden důležitý bod definovaný 

Eschenbachem viz tabulka 3, kap. 1.5, tzn. že HR controller periodicky neinformuje  

o změnách v podnikovém okolí, z čehož pramení poznámka autorky, že zaměstnanci ve 

společnosti XYZ nesmějí zapomínat na fakt, že jejich podnik se nenachází v žádném 

pomyslném vakuu, nýbrž jeho procesy jsou v neustálé interakci s tzv. podnikovým okolím viz 

obrázek 8, kde šipky značí vazby mezi jednotlivými prvky a podsystému systému a jeho 

okolí. Toto tvrzení je upřesněno v kap. 4.9.2. 

 

4.4 Základní procesy HR controllingu v souvislosti s HR        

     reportingem  
  

V kapitole 1.8 bylo zmíněno, že za základní procesy controllingového systému jsou 

odborníky považovány především procesy: 1. Plánování a koordinace, 2. Řízení, 3. Reporting. 

Jak jsou v rámci HR úseku společnosti XYZ, resp. celé skupiny ABC v ČR tyto procesy 

naplňovány (bereme-li v úvahu, že pro celou skupinu ABC existuje jednotné metodické řízení 

HR procesů se sídlem na ředitelství společnosti XYZ) a jak tyto procesy konkrétně souvisejí 

s reportingem bude souvisle krok po kroku vysvětleno. Pro snadnější pochopení autorka 

zvolila i grafickou podobu vysvětlení tohoto vtahu viz obrázek 8 níže. 

 

 
 

Obrázek 8 – HR reporting a vazby na HR controlling v rámci podniku a jeho okolí 

 

4.4.1 Plánování HR úseku  
 

Plánování HR procesů je nezbytnou součástí HR controllingu ve společnosti XYZ. To, 

že jsou ve společnosti XYZ procesy plánovány, je konec konců podmíněno i tím, že se jedná 

o požadavek normy ČSN EN ISO 9001:2009, podle které je společnost certifikována.           
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Je nezbytné, aby byl stručně vysvětlen i proces plánování v rámci HR úseku společnosti XYZ 

za účelem pochopení úlohy HR reportingu. 

Předmětem plánování na HR úseku jsou dle slov HR ředitelky zejména 1. mzdové 

náklady, 2. náklady na vzdělávání (lektorské, logistiky spojené se vzděláváním), 3. náklady 

sociálního a zdravotního pojištění, 4. sociální náklady (daňově uznatelné, daňově 

neuznatelné), 5. režijní náklady spojené s fungováním HR úseku, 6. režijní náklady na účast 

na mezinárodních akcích.  

Každý měsíc během celého roku se provádí neustálé zpřesňování plánovaných 

výsledků. Prognózují se zejména finanční prostředky. Během roku se zpracovává celkem 

dvanáct prognóz. První prognózou, která se připravuje v lednu n-tého roku, je tzv. ACTU0. 

Základem této prognózy je plán na n-tý rok. Projednání ACTU0 probíhá na reportingových 

schůzkách v únoru současně s vyhodnocením za leden n-tého roku. Po ukončení každého 

měsíce účetní závěrkou se provádí zpřesnění údajů v nové prognóze. Celkem tedy HR útvar 

tvoří 12 prognóz ročně, a to na základě pravidelných reportů získaných ze všech regionů, 

divizí a dceřiných společností. Jedině prostřednictvím těchto reportů, mají možnost porovnat 

plánovaný stav s tím skutečně dosaženým. Vzhledem k tomu, že výše uvedené informace se 

dle autorky vztahují spíše k finančnímu controllingu, resp. k finančními reportingu, nebude se 

tím autorka dále zabývat. 

 

4.4.2 Řízení HR úseku za účelem dosažení stanovených cílů  
 

Za výsledky HR úseku společnosti XYZ je odpovědná HR ředitelka společnosti XYZ. 

Své cíle a z nich vyplývající odpovědnosti však deleguje na své podřízené v rámci využívání 

kooperativního stylu řízení. Současně dochází k realizaci různých koncepcí řízení: 1. řízení 

podle cílů, 2. řízení podle výsledků a 3. řízení delegováním. Odpovědnost za HR reporting ve 

společnosti XYZ nese HR controller, který pomocí pravidelných reportingových tabulek 

informuje nejenom HR ředitelku, ale i všechny ostatní ředitele celé skupiny ABC a HR 

manažery o dosažených výsledcích prostřednictvím různě zvolených ukazatelů v HR 

reportingu. Vhodně zvolený reporting je také jedním z předpokladů efektivního řízení  

a dosahování tak stanovených cílů, autorka v dalších kapitolách zjišťovala, jaký je jeho 

současný stav.  Jeden ze dvou interních dokumentu vztahující se k problematice reportingu ve 

společnosti XYZ je dokument s názvem „Manuál k reportingu“. Tím druhým je „Pravidla pro 

sběr údajů z účetního systému“, která se také využívají při tvorbě jak finančního, tak právě 

HR reportingu. 
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4.4.3 Manuál k reportingu 
 

 „Manuál k reportingu“ je dokument, který byl vypracován útvarem plánu a rozpočtu 

ve společnosti XYZ. Je součástí řídící dokumentace podniku a uložen na vnitropodnikovém 

intranetu. Kdo očekává, že jsou v manuálu jasně popsány a graficky znázorněny procesy, 

nebo obsahují alespoň odkazy na jiné a obecné postupy při sestavování reportů v podniku 

XYZ, mýlí se. Obsah „Manuál k reportingu“ se totiž orientuje pouze na definice 

reportingových tabulek, a to v pořadí: 1. Výsledovka (Resultat) – obsah Resultatu je uveden 

v tabulce 23 viz příloha D, 2. Finanční reporting, 3. Výrobní reporting, 4. Odpisy, 5. 

Pohledávky, 6. Investice, 7. Opravy, 8. Voda. Autorka zde proto měla možnost odhalit 

skutečnost, že o HR reportingových tabulkách není v manuálu ani zmínka. Tento fakt však 

autorka považuje za malý nedostatek, odůvodnění je stejné jako v případě absence HR plánů 

ve směrnici „ Sestavení finančního plánu“. 

 

4.5 Klasifikace nákladů v rámci HR úseku 
 

Co se týče klasifikace nákladů v rámci HR úseku společnosti XYZ, autorka 

identifikovala, že náklady se zde rozlišují zejména dle 1. druhu a 2. hospodářských středisek 

(5 divizí společnosti XYZ: RSEM, DKA RSTM, RECE, ŘS a 7 dceřiných společností: AS, 

OLT, DKO, DML, DN, DCO, DPL).  

Za tzv. regulátor procesu plánování HR je považován celkový rozpočet společnosti  

a finanční plán. Postup sestavení finančního plánu je popsán v podnikové směrnici „Sestavení 

finančního plánu“, kde se mimo jiné uvádí: Finanční plán zahrnuje dílčí plány v následujícím 

pořadí: 1. plán prodeje tepelné energie, 2. plán prodeje elektrické energie, 3. plán výroby,   

4. Plán oprav a udržování, 5. plán nákladů a výnosů, 6. plán DHaNM, 7. plán likvidace 

DHaNM, 8. plán peněžního toku, 8. plán bilance aktiv a pasiv.“ Přestože se teď může zdát,  

že autorka odbíhá od tématu práce, důvod, proč autorka tuto skutečnost zmiňuje je ten, že ve 

směrnici „Sestavení finančního plánu“, postrádá jakoukoliv zmínku o plánu HR, který, pokud 

v podniku existuje a ve společnosti XYZ dle slov HR ředitelky existuje, měl by být ve 

směrnici také uveden. Nutnost existence plánu HR zmiňují ve svých publikacích i Vollmuth 

[34]. Jeho absence ve směrnici může znamenat šíření obecného povědomí o jeho 

nedůležitosti, tzn. celkově snížit důležitost role HR úseku a jejich procesů v podniku. Proto 

autorka navrhuje zařadit do směrnice „Sestavení finančního plánu“ i plán HR. Co je ještě 

důležité zmínit, je doporučení autorky, že ve směrnici plánování by neměly rovněž chybět 

odkazy na směrnici „Manuál k reportingu“, aby se vyobrazily vzájemné vazby mezi 
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jednotlivými plány a reportingovými tabulkami sloužícími ke sledování  

a analýze skutečně dosažených hodnot od plánovaných cílů. 

 

4.6 Metodika zpracování reportů ve společnosti XYZ 
 

Při navrhování a implementaci reportingu ve společnosti XYZ se používá takový 

postup, že HR controller ve spolupráci s HR ředitelkou:  

a) identifikoval 2 hlavní skupiny uživatelů HR reportů:  

 interní: HR ředitelka + ostatní ředitelní, HR manažeři,  

 externí: mateřská společnost, ČSÚ 

b) analyzoval požadavky těchto uživatelů z hlediska času, formy, obsahu 

c) nediferencoval obsah a účel reportů podle potřeb interních a externích uživatelů - všem 

interním uživatelům HR reportingu je měsíčně zasíláno 7 formátově a obsahově stejných 

HR reportingových tabulek.  

d) stanovil měřitelné ukazatele a cílové hodnoty jednotlivých procesů, které bude controlling 

měřit a sledovat prostřednictvím pravidelného reportingu 

e) zvolil elektronickou formu reportů a písemnou podobu jejich prezentace 

f) navrhnul a dále používá zvolenou formu a jednotný design u všech 7 reportů 

g) zvolil jako způsob distribuce reportů k jejich uživatelům e - mailovou korespondenci. 

Postup, který ve společnosti XYZ zvolili v rámci návrhu a identifikace HR reportingu, 

odpovídá teoretickým poznatkům z kapitoly 3.4.2, tudíž jej autorka hodnotí jako jejich silnou 

stránku (přednost). 

 

4.7 Zdroje a podklady pro tvorbu HR reportingu 
 

Zdrojem informací pro plánování HR procesů jsou dle slov HR ředitelky analýzy 

hodnot současných, minulých, očekávaných a požadovaných, které jsou vykazovány v rámci 

pravidelného HR reportingu. HR reportingové tabulky jsou považovány až za sekundární  

zdroj informací. Tím prvotním zdrojem informací je bezpochyby personální informační 

systém společnosti XYZ využívaný i všemi dceřinými společnostmi v rámci skupiny ABC 

a na stejném principu fungující účetní program. 

Podklady pro zobrazení požadovaných položek v jednotlivých reportingových 

tabulkách 21 - 24 viz příloha F1 – F4 jsou získávány prostřednictvím dílčích reportingových 

tabulek z divizí a dceřiných společností, které jsou zasílaných vždy nejpozději k 10. dni 

následujícího měsíce k HR controllerovi. Zároveň si HR controller sám jak manuálně, tak 
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automaticky doplňuje data a údaje z personálního informačního systému a účetního systému. 

Reportingové tabulky jednotlivých divizí slouží jako podklady pro sestavení 

celkového HR reportingu, který se skládá celkem ze 7 základních tabulek. Jeho uživateli jsou 

kromě HR ředitelky i všichni další ředitelé společnosti XYZ a všichni HR manažeři. Dle 

stanovených pravidel by jej měli všichni jeho uživatelé obdržet na svoji e - mailovou adresu 

v podobě 7 souborů formátu MS Excel vždy někdy v polovině nadcházejícího měsíce s údaji 

za měsíc předešlý. Toto pravidlo však není nikde v podnikové dokumentaci standardizováno. 

Proto již několikrát došlo k tomu, že se uživatelé základního HR reportingu dočkali až někdy 

kolem 20. dne následujícího měsíce. Zda je to pro jednotlivé uživatele problém či nikoliv se 

odvíjí od míry důležitosti ukazatelů reportingu pro jejich rozhodnutí. 

 

4.8 Proces HR reportingu ve společnosti XYZ 
 

Na základě analýzy vnitropodnikové dokumentace a informací dostupných  

z rozhovorů s příslušnými zaměstnanci ve společnosti XYZ, autorka identifikovala,  

že přestože se společnost XYZ zavázala normou ČSN EN ISO 9001:2009 k aplikaci 

procesního přístupu, HR reporting není ve vnitropodnikové dokumentaci nikde popsán jako 

proces, na základě čehož autorka soudí, že se tak ztrácí i potenciál pro jeho optimální řízení,  

a to proto, že podniku chybí ucelený přehled informací o tom, jak je proces nastaven, jak 

funguje, jaké jsou jeho zdroje, omezující podmínky, požadavky na vstupy a výstupy, kdo je 

zákazníkem  

a kdo dodavatelem procesu, kdo za celý proces zodpovídá, jaké jsou předcházející procesy  

a jaké naopak navazující procesy na proces HR reportingu.  

Navíc je důležité podotknout, že HR controller zaujímá v podniku důležitou 

a v současné chvíli i nezastupitelnou funkci, tzn., že v případě, že by bylo třeba jej 

z jakéhokoliv důvodu někdy někým nahradit, dotyčná osoba by se tak snadněji a tím pádem  

i rychleji zorientovala v celém procesu reportingu, za jehož výstupy by musela nést 

odpovědnost.  

Autorka si úmyslně nevzala v rámci návrhu na zlepšení za cíl vypracovat směrnici pro 

popis procesu „HR reporting “, i když by ji považovala pro společnost XYZ za přínos, a to 

jednoduše z toho důvodu, že není příliš šťastné, aby směrnici, popis procesu apod. tvořil 

někdo tzv. „z venku“. Nejúčinnější způsob tvorby popisu jakéhokoliv procesu je realizace 

prostřednictvím týmu složeného ze 4-5 osob (záleží na složitosti procesu). Tým by mě být 

v rámci daného procesu odpovědný za určité činnosti náležející danému procesu. Skutečně jen 
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tito lidé, kteří v  procesu, který mají popsat, pracují a jsou proto jeho nedílnou součástí, jej 

dokážou popsat nevhodněji. A to proto, že nejvíce rozumí vyskytujícím se zde činnostem  

a jejich vzájemným vazbám, protože s nimi mají nejvíce zkušeností. Pro smysluplný popis 

procesu HR reportingu doporučuje autorka řídit se minimálně pravidly navrženými v kapitole 

2.13.3, konkrétně v tabulce 9. Navíc schéma na obrázku 4 může být pro lepší chápání také 

přínosem. 

 

4.9 Základní HR reporting 
 

Zhruba před 8 – 10 lety, kdy nynější a zároveň současná HR ředitelka společnosti 

XYZ nastoupila do své funkce, se vyskytla z její strany potřeba sledovat některé údaje,  

jež potřebuje ke správnému plánování a řízení HR úseku v podniku. Na základě vlastního 

rozhodnutí, požadavku generálního ředitele či mateřské společnosti si proto vybrala určité 

množství ukazatelů, které by chtěla na základě pravidelného časového intervalu mít 

k dispozici k nahlédnutí. To bylo důvodem vzniku dnes již 7 reportingových tabulek právě 

v takové podobě, v jaké se v současnosti nacházejí. Autorce bylo totiž sděleno, že formát  

a obsah reportingových tabulek se od počátků jejich vzniku změnil jen minimálně, což může 

být do jisté míry přínosem, neboť tím reporting plní jeden z hlavních požadavků na něj 

kladený, tj. „jednotnost“. Na druhou stranu se autorka domnívá, že během posledních 10 let 

došlo nejen na poli managementu HR, ale obecně ve všech směrech podnikového 

managementu ke značnému rozvoji, proto zde vidí příležitost ke zlepšování jak ve změně 

formátu HR reportingových tabulek, tak např. ve skladbě a povaze jejich ukazatelů. 

 

Aktuální HR reporting byl vytvořen v návaznosti na celopodnikový systém reportingu, 

a to prostřednictvím týmu složeného z: 1. HR manažerů, 2. HR ředitelky, 3. HR controllera,  

4. vlastníků některých podnikových procesů. Výsledkem týmové tvůrčí práce těchto 

zaměstnanců vzniklo dohromady 7 tabulek, které jsou považovány za základní HR reporting 

podniku.  Jak již bylo  zmíněno HR ředitelka si je vědoma toho, že pro řízení ji svěřené oblasti 

v podniku je nezbytné vědět, jak které procesy či činnosti fungují, jakých dosahují hodnot, 

když je měříme, jaký to má vliv na navazující procesy a činnosti a na plnění nejen těch cílů, 

za které ona sama zodpovídá, ale i těch celopodnikových a strategických cílů.  

 

HR ředitelka dále prozradila, že od doby, kdy se ve společnosti XYZ jednotlivé 

ukazatele sledují (přitom pozornost je věnována zejména tzv. sociálním ukazatelům,  
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o kterých bude ještě zmínka) může tvrdit, že hodnoty všech těchto primárně sledovaných 

ukazatelů se postupem času prokazatelně zlepšují, ať se jedná o jejich zvýšení či snížení. Jako 

příklad uvádí snížení ukazatele „nemocnost“ a „úrazovost“. Přičemž důsledkem zlepšení 

těchto ukazatelů je právě práce s danými ukazateli, tj. např. jejich sledování pomocí 

pravidelného HR reportingu, diskutování o dosažených hodnotách na poradách apod. Tímto 

byly dle autorky zodpovězeny dvě základní otázky z kap. 2.6, tj. „Proč chceme měřit HR?“  

a „Jakou hodnotu nám to přinese?“. 

 

Základní HR reporting se skládá z: 

 

1. HR interní reportu „Zaměstnanci skupiny ABC v ČR / rok“ viz tabulka 21 v příloze F1. 

2. HR externí reportu „Sociální ukazatelé“ viz tabulka 22 v příloze F2. 

3. HR interní reportu „Sociální ukazatelé“ viz tabulka 23 příloze F3. 

4. HR interní reportu „Náklady na vzdělávání“ viz tabulka 24 příloha F4. 

5. HR interní reportu „Analýza zaměstnanců přijatých z externího prostředí / rok“  

Report obsahuje především specifikace zařazení nově přijatých zaměstnanců z externího 

prostředí do současné funkce v podniku a způsob jejich náboru. 

6. HR interní/externí reportu „Předpokládané výstupy zaměstnanců“  

Tento měsíční reporting je určen opět všem HR ředitelům a HR manažerům (interní 

uživatelé) a dále pak i odborářům společnosti XYZ (externím uživatelům).  

7. HR interní/externí report „Nástupy/Výstupy“  

 

Autorka si ze seznamu 7 tabulek základního HR reportingu viz výše, jejichž tvůrcem 

je HR controller společnosti XYZ, vybrala první 4 tabulky, tj. tabulky 21-24, které následně 

podrobila stručné analýze. Výsledkem této analýzy jsou tabulky 25 –28 viz příloha G1-G4. 

 

4.9.1   Analýza HR reportingových tabulek dle teoretických požadavků  
 

 Na základě zjištění vyplývající z analýzy HR reportingu ve společnosti XYZ může 

autorka konstatovat, že společnost XYZ  se ztotožňuje se všemi body uvedenými v tabulce    

7 - Časté nedostatky HR reportingu, což považuje za jisté slabé stránky (nedostatky) HR 

reportingu v podniku XYZ.  

Např. jedním ze základních požadavků na reporting (viz tabulka 11, kapitola 3. 3) je 

předat jeho uživatelům takové informace, které daný manažer, resp. ředitel skutečně 

potřebuje, aby mohl správně a v čas rozhodovat o strategických či operativních otázkách 

v rámci řízení jemu svěřených manažerských aktivit a významně se tak podílet na fungování 



 
 

35 
 

celého podniku. Z toho důvodu autorka navrhuje, aby se v rámci zlepšování procesů, 

především těch realizačních, které mají přímou vazbu na zákazníka, HR controller, 

odpovědný za tvorbu a prezentaci všech tabulek základního HR reportingu, oprostil od 

myšlenek typu „ čím více informací, tím lépe“, „ stejné informace všem“ a „čím více lidem je 

rozešlu, tím lépe“ a identifikoval na základě požadavků samotných uživatelů HR reportingu 

to, co který z nich skutečně potřebuje vědět. Zamezilo by se tak zbytečnému plýtvání. Tato a 

další skutečnosti vyplývající z analýzy HR reportingu ohledně plnění hlavních požadavků na 

reporting (viz tabulka 11) jsou uvedeny v tabulce 15 a), b). Autorka zde mimo jiné u každého 

bodu uvedla i svá doporučení na zlepšení zjištěných nedostatků.  

 

Ve společnosti XYZ se dělí HR ukazatele pouze dle druhů, tzn., že neexistuje žádná 

hierarchická struktura ukazatelů dle jejich důležitosti. HR ředitelka však uvádí,  

že nejdůležitější jsou pro ni právě sociální ukazatelé a náklady na vzdělávání. Na základě 

dosavadní analýzy 4 reportingových tabulek 25-28 (viz příloha G1-G4) autorka zhodnotila,  

že společnost XYZ implementovala v podniku způsob vytváření HR ukazatelů postupem 

„shora dolů“, což je v tomto případě realizováno dle následujícího principu: Od strategických 

cílů podniku jsou odvozeny strategické cíle HR úseku. Ty jsou dále rozloženy na nižší cíle. Na 

základě snahy tyto cíle monitorovat s cílem jejich postupného naplnění, byly zvoleny určité 

ukazatele, které jsou v rámci jednotlivých druhů HR reportingu viz kapitola 4.10.1 sledovány 

nejen samotnou HR ředitelkou společnosti XYZ, ale všemi jejími řediteli a manažery HR.   

Tento fakt považuje autorka za nepřínosný po společnost, neboť kdybychom se všech 

ředitelů (výrobní, obchodní, finanční, aj.) kterým je HR reporting zasílán, zeptali na jejich 

požadavky na výstupy procesu reportingu, tj. na ukazatele, které jsou pro ně důležité, 

s největší pravděpodobností by se tyto požadavky spíše než shodovaly, lišily. Avšak jistojistě 

by se ředitelé shodli na tom, že nepotřebují všichni měsíčně nahlížet do 7 tabulek HR 

reportingu, tzn., že by každý z nich ocenil obdržet jen to, co skutečně potřebuje. Autorka 

práce chtěla proto zrealizovat pomocí dotazníkové metody analýzu potřeb uživatelů 

reportingu XYZ, aby si svoje názory potvrdila či naopak vyvrátila. Vzhledem 

k pochopitelnému časovému vytížení ředitelů nejen společnosti XYZ, ale i celé skupiny ABC 

se autorka společně s HR ředitelkou dohodly, že nakonec dotazníková metoda realizována 

v současnosti nebude, neboť doba trvání získání potřebných informací ve formě vyplněných 

dotazníků by mohla významně narušit průběh zpracování diplomové práce a tím i ohrozit 

termín jejího odevzdání. Pozornost autorky se tedy ubírala dále jiný směrem. 
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Kromě základního HR reportingu, který byl představen a analyzován v kapitole 4.9, 

existují totiž v podniku další typy reportů, které HR úsek společnosti XYZ  používá pro 

dosažení svých cílů. Jedním z nich je i reporting jazykového vzdělávání v rámci procesu 

„Vzdělávání, hodnocení zaměstnanců“, který bude v souvislosti s autorčiným přínosem 

prezentován v následující kapitole.  

 

4.9.2   Benchmarking v souvislosti se základním HR reportingem 
 

„Potřeba srovnávat se s tržním okolím je velmi silná u společností, které nechtějí 

vyčnívat z řad svých konkurentů a neslábne ani v případech, kdy se naopak firmy chtějí od 

praktik středu trhu co nejvíce odlišit. HR benchmarking ujišťuje společnosti, kde se vůči trhu 

nacházejí, a poměrně včas je informuje, zda jejich novátorský přístup k řešení HR služeb není 

na trhu dávno zažitou praxí. Vedle běžně využívaných průzkumů odměňování se tak firmy 

čím dál více zajímají o benchmarking HR procesů a ukazatelů výkonnosti.“ [46] 

Autorku proto při rozhovoru s HR ředitelkou společnosti XYZ zajímalo, jaká je právě 

ve společnosti XYZ situace s porovnáváním se s konkurencí, zda se benchmarking provádí na 

pravidelné bázi, zda provádí benchmarking interně či externě, a které ukazatele jsou ze strany 

společnosti sledovány. Dostalo se ji odpovědi, že společnost XYZ se zapojuje do procesu 

srovnávání se s nejlepší konkurencí na trhu nepravidelně. Realizace probíhá pomocí externí 

firmy, která shromáždí ve společnosti XYZ všechny potřebné údaje, sama si z nich vypočte 

potřebné ukazatele pro srovnávání a vyhodnotí je. HR ředitelka přiznala, že se společnost 

XYZ necítí ohrožena konkurencí a naopak se domnívá, že ukazatelé HR procesů společnosti 

XYZ dosahují převážně lepších hodnot než v případě jejich konkurence. Autorka se domnívá, 

že tento sebevědomý postoj může mimo jiné pramenit z faktu, že se společnost XYZ v roce 

2008 umístila na předních příčkách v celostátním kole soutěže „Zaměstnavatel roku“. Další 

odůvodnění vidí autorka v tom, že HR ředitelka sleduje statistické výsledky avizované ČSÚ 

v tisku a má do jisté míry možnost srovnání se s ostatními.  

Ovšem ve statistikách ČSÚ budeme jen marně hledat ukazatele zisku, obrátkovosti 

apod. (např. ukazatel HC ROI, jež vyjadřuje obrátkovost investic do HR), stejně jako některé 

praktické postupy. Proto by HR ředitelka neměla v rámci HR reportingu podceňovat úlohu 

benchmarkingu, který autorka chápe jako metodu zlepšování učením se od druhých. Je to 

neustále pokračující činnost, která se snaží nalézt nejlepší praktické postupy uvnitř organizací 

s podobnými funkcemi a jejímž smyslem je dosáhnout lepších výkonů ve vlastní organizaci.  

Benchmarking je tedy technika neustálé optimalizace, která porovnává a analyzuje 

procesy, produkty analyzovaných oblastí společností účastnících se benchmarkingu za účelem 
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zjištění nejlepší praktických postupů, s nimiž se pak organizace poměřuje. Znamená to,  

že benchmarking je postup, při němž jsme tak skromní, že přiznáme, že existuje někdo jiný 

v něčem lepší, než jsme my a potom jsme tak chytří, že zjistíme, jak se v tom můžeme svým 

konkurentům vyrovnat nebo je dokonce předstihnout. Proto autorka opět zdůrazňuje, že by 

společnost XYZ neměla na zmíněná slova zapomínat a o pravidelném benchmarkingu 

s přesně nastaveným cílem toho, co potřebujeme zjistit, do budoucna uvažovat. Neboť jak již 

bylo řečeno, žádný podnik se nenachází v pomyslném vakuu a v rámci konkurenčního boje, je 

třeba se od svých soupeřů i učit. 

 

4.10 HR procesy ve společnosti XYZ  
 

Na základě analýzy vnitropodnikové dokumentace společnosti XYZ autorka 

identifikovala následujících 5 HR procesů: 1. Nábor zaměstnanců, personální administrativa, 

2. Řízení mezd, zaměstnanecké benefity, 3. Vzdělávání, hodnocení zaměstnanců, 4. Rozvoj 

kompetencí, řízení mobility, 5. Řízení pracovních úrazů 

S ohledem na dodržení limitu stanoveného pro rozsah této diplomové práce se autorka 

rozhodla zaměřit pouze na jeden z výše uvedených procesů. Vybrala si ten, ve kterém nalezla 

největší příležitost uplatnit své návrhy na zlepšení co se reportingu týče.  Zvoleným procesem 

je tedy, jak už bylo v předešlé kapitole avizováno, proces „Vzdělávání, hodnocení 

zaměstnanců“.  
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Tabulka 12 a) - Analýza plnění požadavků na HR reporting společnosti XYZ z pohledu autorky 

 
Požadavek Situace HR reportingu  ve společnosti XYZ z pohledu autorky 

Požadavek 

splněn? 

1. 
Orientace na 

uživatele 

• Měsíčně je každému řediteli v rámci celé skupiny XYZ včetně HR manažerům zasláno e - mailem  7 tabulek HR reportingu. Takto 

nastavený systém nemůže logicky poskytovat jednotlivým uživatelům HR reportingu pouze a jen ty údaje, které jsou pro ně skutečně 

důležité. Např. měsíční informace o tom, kolik zaměstnanců se zúčastnilo stáží v průběhu roku, kolik zaměstnanců z celkového počtu 

tvoří muži, ženy a další viz report „Zaměstnanci skupiny ABC“, jsou pro takového výrobního ředitele dle autorky nepodstatné a troufá 

si říci, že i zbytečné. Nebo také např. v případě reportu „Sociální ukazatel“ je měsíčně vykazováno, a to opět všem ředitelům a HR 

manažerům, 11 sociálních ukazatelů. Hlavním nedostatkem dle autorky je to, že ukazatelé jsou definovány mateřskou společností, ale 

vykazovány ředitelům a HR manažerům společnosti XYZ, tzn., že informace by měly být předávány tomu, kdo je požadoval, vyjma 

HR ředitelky, která za dosažené hodnoty zodpovídá. Autorka navrhuje provést nově analýzu uživatelů základního HR reportingu           

a definovat tak nové požadavky na HR reporting od jednotlivých skupin uživatelů. 

X 

2. Hospodárnost 

• Na všechny ředitelé podniku a HR manažery se zasílají úplně totožné reportingové tabulky bez ohledu na to, zda informace v nich 

obsažené jsou pro danou osobu přínosné či zcela zbytečné. Je značně nepravděpodobné, že by všichni určení ředitelé a vedoucí 

zaměstnanci skutečně využívali všechny informace v  reportech obsažené, které jsou jim měsíčně zasílány. Proto je verdikt autorky 

jasný: HR reporting by se v rámci zvýšení jeho efektivity mohl zaměřit na analýzu a následnou redukci čísel a údajů obsažených v 

dosavadních reportech, tak, aby byly sledované údaje skutečně svým uživatelům k užitku. Např. v měsíčním interním reportu „Sociální 

ukazatelé“ se pravidelně vykazuje 13 ukazatelů, z nichž pouze 7 je uvedených v „Manuálu k reportingu“ a z nich pouze k 4 jsou 

definovány cílové hodnoty. Všech 13 ukazatelů je součásti i externího ročního reportingu „Sociální ukazatelé“ jehož uživatelem je 

mateřská společnost v zahraničí. Sama HR ředitelka přiznala, že měsíčně sleduje jen ty 4 zvolené klíčové sociální ukazatele. Proto si 

autorka pokládá otázku, z jakého důvodu se vykazuje měsíčně těch zbylých 9 „neklíčových“ ukazatelů.  

X 

3. Včasnost 

• HR reporting je zasílán na jeho uživatele v pravidelném časovém intervalu, tj. externí reporty se zasílají 1 x ročně a interní                  

1 x měsíčně. Za uplynulý měsíc, je zasílán report převážně k 15. dni následujícího měsíce. V některých případech autorka objevila, že 

byl HR reporting zasílán opakovaně i k 20. dni následujícího měsíce, což považuje za pozdní termín v případě, že na informacích 

obsažených v reportech manažeři skutečně staví svá operativní rozhodnutí. Pokud ne, je logické, že jim na době, kdy obdrží HR 

reporting, nezáleží. Každopádně v této oblasti, shledala autorka také  příležitost ke zlepšování. 

X 
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Tabulka 12 b) – Analýza plnění požadavků na HR reporting společnosti XYZ z pohledu autorky  

  Požadavek Situace HR reportingu  ve společnosti XYZ z pohledu autorky 
Požadavek 

splněn? 

4. Srozumitelnost 

• Vzhledem k tomu, že HR reporting netvoří žádné slovní formulace, ale jen číselné hodnoty, není možné hodnotit míru nejasnosti        

a těžkopádnosti HR reportingu. Co je možné hodnotit je fakt, že žádný z HR reportů neobsahuje právě onu toliko důležitou kolonku 

„komentáře“, jejíž důležitost spočívá v odůvodnění vzniku příčin odchylek skutečných hodnot od těch cílových (plánovaných). 

X 

5. Vizualizace 

• Reporty jsou graficky upraveny jen, co se týče barevného rozlišení údajů v nich obsažených. Např. v případě interního měsíčního 

reportu „Sociální ukazatelé“ jsou hodnoty lišící se od cílové hodnoty vyznačeny červeně, a to nehledě na to, zda je hodnota vyšší či 

nižší než cílová a zda je to, že se skutečná a cílová hodnota od sebe liší dobře či naopak špatně. Autorka proto navrhuje v případě, že 

skutečná hodnota je vyšší, resp. nižší než cílová hodnota a je to z pohledu míry naplnění cílů dobře, vyznačit tuto hodnotu zeleně. 

Naproti tomu u hodnoty, která je vyšší, resp. nižší než cílová hodnota a je to z toho samého pohledu špatně, ponechat zvýraznění 

červenou barvou. 

X 

6. Jednotnost 

• HR reportingové tabulky si zachovávají svůj stejný přibližně formát již několik let, což způsobuje to, že uživatelé se mohou                

v tabulkách snadno a rychle zorientovat, což je určitě ku prospěchu. Otázkou je, zda by si po takové době nezasloužily malou revizi za 

účelem jejich dalšího zlepšování. 

√ 

7. 
Objektivnost 

transparentnost 

• Vzhledem k externímu pohledu autorky na danou problematiku a do jisté míry omezenému přístupu k informacím, nezbývá autorce 

nic jiného, než věřit slovům HR controllera, že informace jsou podávány objektivně a pravdivě za účelem optimalizace řízení 

podnikových procesů. 

√ 

8. 

Integrace 

datové  

základny 

• Proces integrace datové základny pro tvorbu HR reportingu není v podniku ještě zcela dokončen, neboť data jsou získávána jednak 

s účetního informačního systému a jednak z personálního informačního systému. Některá data se tzv. „natahují“ automaticky, jiná musí 

být zadávána do reportingu ručně, což může někdy způsobit např. zadání chybných údajů vlivem selhání lidského faktoru, který je 

obecně při výkonu, jež provádí lidská bytost, přirozený a proto i pravděpodobný, že nastane. 

• Je proto třeba učinit taková opatření, aby se toto riziko minimalizovalo, neboť by tím bylo ohroženo i plnění požadavku na reporting  

č. 7 „Objektivnost a transparentnost“. 

√ 
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4.10.1 Cíle HR útvaru 
 

Všechny cíle společnosti XYZ, ať už ty dlouhodobé (strategické) nebo ty krátkodobé 

(operativní), jsou stanoveny jinak, než jak je tomu u dalších společností v rámci celé skupiny 

KLM v zahraničí. Dle slov HR ředitelky společnosti XYZ jsou jejich cíle vyšší. Konkrétně 

u společnosti XYZ se nepoužívají žádné speciální metody, podle kterých by se cíle 

stanovovaly. Vzhledem k dlouholeté existenci podniku na trhu, se cíle tvoří primárně na 

základě analýzy historických hodnot, ale čas od času se v podniku pracuje i s hodnotami HR 

ukazatelů konkurence, získané benchmarkingem (více o benchmarkingu v kapitole 4.9.2).  

Autorka požádala HR ředitelku společnosti XYZ o výčet několika hlavních 

strategických cílů celé skupiny ABC v ČR. Na základě toho HR ředitelka prezentovala cíle 

uvedené v tabulce 16.  

 

Tabulka 13 - Strategické cíle společnosti  

 
Strategické cíle společnosti XYZ  

1. Permanentní zvyšování produktivity práce 

2. Obchodní politika 

a) Zkvalitnění služeb zákazníkům 

b) Poskytování multitechnických služeb 

c) Připojování dalších společností (fúze, akvizice,…) 

3. Jednotné řízení všech společností uvnitř skupiny ABC v rámci ČR 

4. Jednotné centrální metodické řízení HR procesů 

 

 

Způsob a vůbec celková cesta k tomu, jak těchto cílů chce společnost XYZ dosáhnout, 

zůstalo však autorce logicky utajeno, neboť se jedná o interní a velice tajné informace. 

V návaznosti na tyto cíle, autorka požádala o výčet strategických cílů samotného HR úseku 

viz tabulka 17, jejichž plněním by měli být schopni dokazovat přínos lidských zdrojů ve 

prospěch celopodnikových cílů. Závěrem si autorka sama dle zpřístupněné „PowerPointové“ 

prezentace sama identifikovala cíle vztahující se k jednomu ze strategických cílů „Zvyšování 

úrovně znalostí a kompetencí zaměstnanců“ a shrnula je společně do přehledné tabulky 18 

Na první pohled je z tabulky 18 patrné, že hierarchicky nižší cíle v rámci cíle 

„Zvyšování úrovně znalostí a kompetencí zaměstnanců“ nejsou měřitelné, ale mají 

kvalitativní povahu. Již v této fázi je tedy autorka schopna tvrdit, že jakýkoliv HR reporting 

určen k monitorování plnění těchto cílů nebude schopen plnit řádně svou úlohu v takové 

kvalitě, jak by tomu bylo za stejných podmínek v případě, že by tyto cíle byly kvantitativní 

povahy, tj. měřitelné. 
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Tabulka 14 - Strategické cíle HR úseku  

 
Strategické cíle HR útvaru 

1. Zvětšování počtu motivovaných a loajálních zaměstnanců uvnitř skupiny ABC v rámci ČR 

2. Jednotné ředitelství HR pro celou skupinu ABC v ČR 

3. Zvyšování úrovně znalostí a kompetencí zaměstnanců 

4. Motivace zaměstnanců a spolupráce s odborovými organizacemi 

5.  Péče o zaměstnance 

 

Tabulka 15 - Hierarchicky nižší cíle v rámci „Zvyšování úrovně znalostí a kompetencí zaměstnanců“ 

 
Hierarchicky nižší cíle v rámci „Zvyšování úrovně znalostí a kompetencí zaměstnanců“ 

1. Nábor kvalifikovaných zaměstnanců 

2. 
Sledování a zvyšování 

efektivity vzdělávání 

a) Zákonné vzdělávání – nutné pro výkon práce 

b) Povinné vzdělávání v oblasti BOZP, PO, EMS, kvality 

c) Kvalifikační profesní – znalosti a dovednosti pro výkon práce 

d) Kvalifikační všeobecné – tzv. „soft skills“ 

e) Jazykové kurzy – angličtina, francouzština… 

3. Řízení dle stanovených cílů 

4. Plán nástupnictví 

5.  Talent management 

 

4.10.2   Úloha reportingu v rámci procesu „Vzdělávání, hodnocení  

        zaměstnanců“  
 

Autorka v této kapitole představuje svůj hlavní přinos podniku v souvislosti s řešením 

problematiky HR reportingu. V tomto konkrétním případě se jedná o úlohu reportingu v rámci 

procesu „Vzdělávání, hodnocení zaměstnanců“ za účelem plnění strategických cílů HR úseku. 

Vzdělávání zaměstnanců je ve společnosti  XYZ nedílnou součástí práce s lidskými 

zdroji. Právě rozvoj lidských zdrojů přispívá ke zvyšování konkurenční výhody a efektivity 

(produktivity) práce. Dle slov HR ředitelky si společnost XYZ  toto tvrzení uvědomuje,  

proto vzdělávání zaměstnanců zaujímá ve firmě XYZ významné postavení. Dle slov HR 

ředitelky klade společnost důraz hlavně na jazykovou výuku. Důvodem je nepochybně fakt, 

že společnost působí ve 42 zemích světa a ve vedení společnosti XYZ v ČR zaujímají výsadní 

postavení cizinci. Navíc s neustále stupňující se globalizací se všeobecně zvyšuje potřeba 

znalosti cizích jazyků, především angličtiny. Z toho důvodu společnost XYZ investuje dosti 

vysoké finanční částky právě za jazykového vzdělávání. V roce 2011 tvořily náklady za tyto 

zmiňované jazykové kurzy přibližně třetinu celkových nákladů na vzdělávání.  
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Počínaje zářím roku 2010 došlo v rámci celé skupiny ABC k centralizaci  

a outsourcingu vzdělávání na společnost XXX. Společnost XXX zajišťuje každým rokem pro 

podnik XYZ  zhruba 120 individuálních i skupinových jazykových kurzů. (Jedná se pouze  

o kurzy, které byly schváleny v různé výši dotace za účelem dosažení dalšího potřebného 

rozvoje zaměstnanců. Ostatním zaměstnancům, kteří do tohoto počtu nespadají, je poskytnut 

v případě jejich zájmu o jazykovou výuku pouze jednorázový roční příspěvek.) Zpět k tématu.  

Když bude autorka vycházet z předpokladu 120 kurzů/rok, může tvrdit, že přibližně 25 kurzů. 

tj. cca 20% z těchto kurzů je  využíváno tzv. „kádry“, jimiž jsou vytipováni klíčoví 

zaměstnanci podniku, od nichž se očekává, že mají v sobě největší potenciál a poskytnou 

podniku, ve kterém pracují, postupem času vysokou přidanou hodnotu. Zbylých 80% 

 z celkového počtu 120 kurzů je věnováno především manažerům za účelem rozvoje 

kompetencí v rámci jejich kariérního růstu. Nyní je patrné, že všech 120 kurzů, které jsou 

tvořeny převážně individuálními kurzy, je zajišťováno s úmyslem přispívat k naplňování cíle 

„Zvyšování úrovně znalostí a kompetencí zaměstnanců“. Proto autorka hledala odpověď na 

otázku „Jak odpovědná osoba v rámci HR úseku společnosti XYZ, tj. příslušná HR 

specialistka na ŘS společnosti, monitoruje a vyhodnocuje efektivitu jazykového vzdělávání?“ 

a „Jaké informace musí ta samá HR specialistka na základě požadavků HR controllera a HR 

ředitelky v souvislosti s vyhodnocováním jazykové výuky sledovat?“ 

Vzhledem k tomu, že jazykové vzdělávání pro celou skupinu ABC zajišťuje 

společnosti XYZ od září roku 2010 dceřiná společnost XXX, navíc autorka diplomové práce 

je zároveň zaměstnankyní společnosti XXX a v rámci svých kompetencí je to právě ona,  

kdo nese odpovědnost za veškerou jazykovou výuku pro společnost XYZ, rozhodla se autorka 

v práci prezentovat svůj přínos společnosti XYZ, který uskutečnila v roce 2011. Přestože 

„gró“ svého přínosu autorka již realizovala v roce 2011, přišla v průběhu tvorby této 

diplomové práce s návrhem na jeho další vylepšení. 

 

4.10.3   Reporting jazykových kurzů 
 

Když autorka nastoupila do své funkce projektového manažera ve společnosti XXX  

a převzala odpovědnost za zmíněný počet cca 120 jazykových kurzů. První věc, která ji ve 

vztahu k zákazníkovi, tj. společnosti XYZ (reprezentovanou zmiňovanou HR specialistkou) 

zajímala, byla odpověď na otázky: „Co ode mě zákazník potřebuje?“ a „Jak mu to, co 

potřebuje, mohu vhodným způsobem poskytnout?“ Na základě zkušeností s problematikou 

managementu jakosti a s procesním přístupem v souvislosti s požadavky normy ČSN ISO 
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9001:2009 si autorka uvědomila nutnost poskytovat druhé straně zpětnou vazbu v požadované 

kvalitě a čase. A to z toho důvodu, aby společnost XYZ byla schopna objektivně zhodnotit 

přínos investice nemalých finančních prostředků za jazykové vzdělávání svých zaměstnanců, 

od kterých tím pádem očekává odpovídající růst jejich znalostí v rámci rozvoje jejich 

kompetencí. K tomu aby mohla autorka vytvořit reportingové tabulky s údaji, které by 

podpořily sledování efektivity jazykového vzdělávání, potřebovala nejprve zjistit „Co její 

zákazník potřebuje“. 

Když autorka pátrala po tom, jakým způsobem byla ve společnosti XYZ realizována 

tato zpětná vazba ještě předtím, než byla jazyková výuka v rámci kompletního vzdělávání 

společnosti XYZ outsourcována a tím i centralizována v rámci dceřiné společností XXX, 

zjistila, že jediným výstupem z tohoto procesu byl jazykový reporting v podobě uvedené 

v tabulce 19 níže. Na základě nově nastavených procesů se tak autorka ve spolupráci se HR 

specialistkou domluvily na rozšíření existujícího jazykového reportingu o další užitečné 

a skutečně potřebné údaje, které by HR úseku společnosti XYZ byly nápomocny při řízení 

investic vynakládaných na jazykové vzdělávání. 

V souvislosti s výše uvedeným autorka vytvořila pro HR specialistku a HR ředitelku 

tabulku 20 „Jazykové kurzy - Míra plnění nároku VH v období: 09/2010 – 06/2011“ a grafy 

„Míra plnění nároku VH / šk. rok u jednotlivých účastníků jaz. kurzů [%]“ na obrázku 9  

a „Vývoj jazykové úrovně účastníka“ viz obrázek 10. Jejich přínos pro společnost XYZ je 

autorkou vnímán následovně:  

Roční reportingová tabulka „Jazykové kurzy - Míra plnění nároku VH v období: 

09/2010 – 06/2011“ vytvořila přehled pro HR specialistku, resp. HR ředitelku o tom, v jakém 

rozsahu plní jednotliví účastníci jazykových kurzů v celé skupině ABC stanovený nárok počtu 

VH v daném školním roce. Důvody, proč by mělo být toto tvrzení považováno za přinos, jsou 

minimálně tyto dva: 

Za prvé zde hraje velkou roli fakt, že společnost před půlrokem přijala na rozsáhlá 

úsporná opatření mezinárodní úrovni ve všech oblastech její činnosti. Jazyková výuka je 

financována přímo z vlastních zdrojů společnosti, tzn., že výuka není nijak dotována např. 

z fondů EU. Monitorování docházky jazykové výuky přinese podniku informaci o tom, do 

jaké míry využívají zaměstnanci možnosti čerpat schválený rozsah jazykového kurzu. Nutno 

podotknout, že v případě tzv. kádrů je možnost čerpat schválený rozsah jazykového kurzu 

rovna spíše povinnosti, a to v rámci jejich plánů rozvoje znalostí a kompetencí. Grafické 

zobrazení pomocí grafu na obrázku 9 umožní rychlou orientaci při porovnávání míry plnění 



 
 

44 
 

VH v daném školním roce jak u jednotlivých účastníků, tak i vzájemně mezi sebou.  

Předpokladem je zajisté vytvořit plán požadovaných cílů, a to nejlépe v intervalovém 

rozmezí. 

V případě, že někdo možnost chodit do kurzu v naplánovaném rozsahu příliš 

nevyužívá (např. Marcel Vrátníček viz obrázek 41%), tabulka 20, resp. obrázek 9 tuto 

skutečnost HR specialistce a jiným odpovědným osobám odhalí a řídící pracovník bude mít 

k dispozici objektivní důkaz o tom, že prostředky jsou vynakládány neefektivně, tudíž by 

měla být dána možnost vzdělávání jinému zaměstnanci. Autorka se po zkompletování tabulky 

20, res. sestrojení grafu na obrázku 9 dozvěděla, že se najdou i takoví zaměstnanci, kteří 

stanovený rozsah výuky ve větší či menší míře překračují. To při vyhlášených 

celopodnikových úsporných opatřeních není pro společnost přínosem, přestože se nejedná 

o závratné finanční položky v porovnání s ostatními náklady firmy. Avšak nutno podotknout, 

že současné teorie řízení firem podporují šetření a zlepšování právě na inkrementální bázi. 

 

 

Obrázek 9 -Míra plnění nároku VH/šk. rok u jednotlivých účastníků jazykových kurzů v %
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Tabulka 16 -  Reporting jazykového testování 2010 - 2011 

 

Tabulka 17 - Jazykové kurzy - Míra plnění nároku VH v období: 09/2010 – 06/2011 

A B C D E F G H I J K 

P.č. R/D/S Příjmení Jméno 

Měsíc zahájení 

výuky        

(09/2010 -06/2011) 

Nárok 

VH/týden 

Rozsah VH 

[min/týden] 

Skutečně 

odučené VH 

od měsíce 

zahájení 

výuky do 

06/2011                    

[VH=45min] 

Nárok VH od 

měsíce zahájení 

výuky do 06/2011          

[VH=45min] 

Rozdíl = I - H 

[VH=45min] 

Míra plnění nároku 

VH=(H/I)*100 [%] 

1. ŘS Novák  Josef 9 4 45 124 176 52 70 

2. RSEM Vrátníček Marcel 9 4 45 72 176 104 41 

3. ŘS Smolík Jan 11 2 45 96 70 26 137 

4. DKA Morková Blanka 9 2 60 81 117 36 69 

5. ŘS Korbič Roman 3 1 60 17 24 7 72 

 

Č. R/D/S PŘÍJMENÍ JMÉNO 
 

ÚROVEŇ 

 

DOSAŽENÉ 

SKÓRE   

(%) 

DATUM 

VSTUPNÍ 

TEST    

(%) 

DATUM 

ZÁVĚREČNÝ 

TEST           

(%) 

DATUM 
ROZDÍL 

(%) 
poznámka 

1. ŘS Novák  Josef B1 51 22.6.2009 66 28.6.2010 49 29.7.2011 
  

2. RSEM Vrátníček Marcel B2 72 22.10.2009 82 11.7.2010 76 29.7.2011 
  

3. ŘS Smolík Jan B2 54 7.5.2009 nesplněn nesplněn 47 18.7.2011 
  

4. DKA Morková Blanka C1 53 2.11.2009 56 28.6.2010 70 29.7.2011 
  

5. ŘS Korbič Roman B1 50 3.9.2009 58 21.6.2010 76 27.7.2011 
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Druhý důvod vychází přímo z cíle „Zvyšování úrovně znalostí a kompetencí 

zaměstnanců“ u již zmiňovaných kádrů, kterým je v rámci jejich kariérního růstu pečlivě 

plánován komplexní vzdělávací program na míru. Monitorování a grafické vyhodnocování 

docházky kádrů do jazykových kurzů pomocí reportingové tabulky 20 a grafu na obrázku 9 

může sloužit mimo jiné také jako podklad pro analýzu příčin stavu vývoje jazykové úrovně 

účastníka, viz graf na obrázku 10. 

 

Graf na obrázku 10 byl autorkou vytvořen za účelem grafického zobrazení 

historického vývoje jazykové úrovně účastníka. V tomto případě 

Je zvykem, že si HR ředitelka pravidelně vždy po skončení školního roku završeného 

jazykovým testování, porovnává u jednotlivých účastníků jazykových kurzů jejich aktuální 

dosažené skóre oproti minulému roku sama, a to na základě tabulky 23. Jejím cílem si je vždy 

potvrdit, resp. vyvrátit zvýšení dosaženého skóre jednotlivých účastníků. Přitom pokud se 

např. účastník oproti výsledku z minulého roku zlepšil jen o 1%, bylo to dle HR ředitelky 

v pořádku, jelikož nebyl doposud stanoven žádný interval hodnot určující, kdy se ještě jedná  

o zlepšení a kdy nikoliv. Autorka proto navrhuje stanovit si interval, o kolik % je ze strany 

zaměstnavatele žádáno, aby se zaměstnanec v průběhu roku zlepšil.  

Vzhledem k tomu, že nejvyšší vedení na nadnárodní úrovni vyhlásilo politiku šetření, 

je třeba sledovat, zda jsou náklady podniku vynakládány efektivně, tzn., že je třeba stanovit si 

u jednotlivých účastníků plán cílů a také nastavit vhodné měřitelné ukazatele, pomocí nichž  

a pomocí pravidelného reportingu se budou tyto cíle v pravidelném intervale monitorovat  

a vyhodnocovat.  K tomu je třeba vhodně zvolenou metodou analyzovat případně vzniklé 

odchylky od plánu a zjištění zveřejňovat v HR reportingu. 

Navíc, se kdokoliv podívá na graf viz obrázek 10, všimne si, že se daný účastník 

pohybuje trvale pod hranicí úrovně stanovené plánem (předpokládáme-li jen čistě teoreticky, 

že procentuální růst jazykové úrovně byl stanoven na 20% ročně, jak uvádí obrázek 10).  

Přesto autorka podává stručný popis grafu na obrázku 10: Daný účastník byl v roce 

2009 testován s dosaženým skóre 51% úrovně B1. V roce 2010 se jeho úroveň zvýšila o 15%, 

tj. na 66%, ale v roce 2011 zase klesla, a to ještě pod úroveň dosaženou v roce 2009, tj. 49%. 

Přitom je možné zpozorovat, že plánovaná hodnota (cíl) při předpokladu 20 % růstu/rok měla 

být v roce 2010 na úroveň 71% B1 a v roce 2011 již dokonce 91% B1. Pravidelné sledování 

tohoto typu grafu může být přínosem při rozhodování HR ředitelky a dále motivací pro 

samotného účastníka jazykového kurzu. 
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Dalším návrhem autorky v souvislosti s jazykovým reportingem je, že tato analýza by 

mohla být HR ředitelkou delegována spíše na již zmiňovanou specialistku HR (případně HR 

controllera), která by ji pravidelně ve stanoveném intervalu prezentovala písemně nebo 

v powerpointové prezentaci HR ředitelce a doplnila (ve spolupráci s HR controllerem) ústním 

komentářem např. při sdělování výsledků analýzy vzniklých odchylek. Grafy na obrázku 9 

a 10 lze vytvořit jednoduše v programu MS Excel, jež je ve společnosti XYZ běžně využíván. 

Podkladem pro tvorbu zmíněných grafů jsou tabulky 19 a 20, které jsou zpravidla vždy na 

konci školního roku, pokud se neobjeví mimořádný požadavek v jeho průběhu, zasílány od 

společnosti XXX svému příjemci, tj. projektové manažerce společnosti XXX specialistce HR 

společnosti XYZ. 

 

 

Obrázek 10 - Vývoj jazykové úrovně účastníka 

 

Závěrem autorka upozorňuje na skutečnost, že tabulka 19 a 20 stejně jako obrázek 9  

a 10 prezentují jen vzorek z celkového skutečného počtu účastníků jazykových kurzů, kterých 

je v současnosti kolem 120. Barevnost tabulek byla zachována v souladu s originály. Použité 

údaje ohledně jmen nejsou z pochopitelných důvodů reálné, ale, autorkou smyšlené. 
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5 Shrnutí a vyhodnocení analyzovaných výsledků 
 

Diplomová práce na téma „Úloha reportingu ve vybraném  průmyslovém podniku“ 

byla sepsána za účelem zmapovat, popsat a objasnit úlohu reportingu, jako nezbytnou součást 

podnikového controllingu ve vybraném průmyslovém podniku s konkrétním cílem realizovat 

analýzu HR reportingu a objasnit tak jeho základní principy a nástroje, uživatele, strukturu, 

druhy reportů, zdroje aj. Navíc na základě teoretických poznatků z  odborné literatury měl být 

autorkou vyhodnocen současný stav HR reportingu v návaznosti na controlling HR úseku 

v dané společnosti a identifikovány silné stránky (přednosti) a slabé stránky (nedostatky) 

včetně návrhů jejich optimálních řešení. 

 

Diplomovou práci je možné rozčlenit na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. 

Autorka nejprve v rámci teoretické části v kapitole 2 představila už několik let rozvíjející se 

koncepci řízení podniku, tzv. koncepci controllingu. A to tím způsobem, že nejprve vysvětlila 

význam pojmu „controlling“ a poté nejčastěji odborníky prezentované definice controllingu. 

Dále pro bližší představu nastínila i současný stav controllingu v podnicích působících na 

českém trhu, stejně jako vysvětlila podstatu a funkce controllingu včetně vztahu controllera  

a manažera. Vzhledem k tomu, že kapitola 2 nese název „Controlling - předpoklad 

reportingu“, je pochopitelné, že se autorka snažila výše a i ještě níže uvedené oblasti 

controllingu dle možností popisovat vždy ve vazbě na reporting, jelikož hlavním tématem 

diplomové práce je právě reporting.  

V souvislosti s tím, že vybraný podnik je certifikovaný mimo jiné dle normy ČSN EN 

ISO 9001:2009, autorka zde zahrnula i pohled na systémový a procesní přístup ke 

controllingu. Poté vysvětlila 3 hlavní procesy controllingového systému, (tj. plánování 

a koordinace, řízení, reporting), představila manažerské účetnictví jako informační základnu 

controllingu, typy a druhy controllingu. V závěru této kapitoly byl podrobněji představen také 

jeden z uvedených druhů controllingu – HR controlling, a to z hlediska svých úkolů, nástrojů, 

systémového a procesního přístupu. 

Kapitola 3 s názvem „Reporting - nezbytná součást controllingu“ se již přímo věnuje 

tématu samotného reportingu. Autorka v ní popisuje podstatu reportingu, jeho dělení dle 

různých hledisek, např. uživatelů, času, rozsahu, aj. Přitom se autorka v práci zaměřuje hlavně 

na reporty vzniklé dělením z hlediska jejich uživatelů, tj. reporting interní a externí. 

Požadavky na reporting jsou jedním z nejdůležitějších bodů kapitoly 3, autorka dle 

těchto požadavků analyzuje v praktické části práce 4 ze 7 reportingových tabulek, které tvoří 
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tzv. základní reporting HR úseku v podniku, ve kterém autorka pracovala na přípravě své 

diplomové práce. Mezi tyto požadavky jsou řazeny zejména: orientace na cíle, hospodárnost, 

včasnost, srozumitelnost, vizualizace, jednotnost, objektivnost, transparentnost a integrace 

datové základny. V neposlední řadě kapitola 3 popisuje doporučený postup tvorby reportu 

a MS Excel jako často používaný nástroj reportingu. Závěr kapitoly je věnován charakteristice 

reportingu lidských zdrojů včetně jeho častých nedostatků v běžné firemní praxi, tvorby jeho 

ukazatelů a zmínce o manažerském informačním systému. 

 

Praktická část práce začíná v kapitole 4 „Úloha HR reportingu ve vazbě na HR 

controlling v podniku XYZ“ stručným představením vybraného průmyslového podniku viz 

kapitola 4.1. V kapitole 4.2 – 4.3 pokračuje všeobecnou analýzou reportingu v souvislosti 

s podnikovým controllingem. Zbývající kapitoly, tj. kapitola 4. 4 – 4.10 se již orientují přímo 

na analýzu a hodnocení HR controllingu, resp. HR reportingu. V rámci analýzy HR 

reportingu autorka zaměřila svou pozornost hlavně na tzv. základní HR reporting viz kapitola 

4.9 a jazykový reporting viz kapitola 4.10. Přičemž oba zmíněné druhy reportingu jsou 

autorkou chápány jako interní, což znamená, že jsou poskytovány interním uživatelům 

podniku, tj. zvoleným představitelům managementu na různých úrovních řízeni. 

Předtím, než budou prezentovány autorčiny hlavní přínosy podniku v rámci tvorby 

této diplomové práce, je třeba podotknout, že realizovaná analýza praxe související s HR 

reportingem ve vybraném podniku probíhala na základě teoretických poznatků uvedených 

v kapitole 2 - 3. 

 

Na základě všeobecné analýzy reportingu v souvislosti s podnikovým controllingem 

autorka identifikovala a zhodnotila náplň funkce HR controllera v kapitole 4.3 s výsledkem: 4 

přednosti viz body 1. - 4. a 1 nedostatek. Za zmíněný nedostatek, respektive příležitost ke 

zlepšování, autorka považuje to, že HR controller periodicky neinformuje HR ředitelku  

o změnách v podnikovém okolí, tzn., že podává informace pouze o stavech a situacím 

z vnitřního prostředí podniku. Proto autorka do diplomové práce začlenila i kapitolu 4.9.2, 

v rámci které doporučuje společnosti XYZ provádět pravidelný HR benchmarking za účelem 

neustálého zlepšování prostřednictvím učení se od druhých a cílem vyrovnat se, či ještě lépe 

předehnat, své soupeře uvnitř konkurenčního boje. 

 

Druhé své doporučení na zlepšení současného stavu uvedla autorka v kapitole 4.8. 

Podstatou tohoto doporučení je fakt, že pro snadnější a přehlednější orientaci v celém systému 
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HR controllingu, resp. reportingu by měly být veškeré činnosti související s tvorbou HR 

reportingu popsány v podnikové dokumentaci jako proces dle tabulky 9. V současné době 

tomu tak není a na základě toho autorka tvrdí, že se ztrácí potenciál pro optimální řízení 

tohoto procesu, a to proto, že podniku chybí ucelený přehled informací o tom, jak je proces 

nastaven, jak skutečně funguje, jaké jsou jeho zdroje, omezující podmínky, požadavky na 

vstupy a výstupy, kdo je zákazníkem a kdo dodavatelem procesu, kdo za celý proces 

zodpovídá, jaké jsou předcházející procesy a jaké naopak navazující procesy na proces HR 

reportingu apod. Aplikace procesního přístupu k činnostem v podniku je ostatně jedním 

z požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009, podle které byl vybraný průmyslový podnik 

certifikován. Vzhledem k tomu, že nejoptimálnějším řešením je popis procesu týmem 

složeným ze samotných účastníků procesu, kteří nejvíce rozumí vyskytujícím se činnostem  

a jejich vzájemným vazbám, protože s nimi mají nejvíce zkušeností, ponechala autorka tuto 

oblast jen jako doporučení a nerealizovala tvorbu daného vnitropodnikového dokumentu 

vlastními silami. 

 

Na základě analýzy 4 ze 7 reportingových tabulek tzv. základního HR reportingu, tj. 

tabulek 21 - 24 viz příloha F1-F4 autorka vytvořila přehled zjištěných poznatků a přehledně je 

zobrazila v tabulce 25 - 28 viz  příloha G1-G4. Základní HR reporting je pravidelně 

v měsíčním intervalu zasílán e-mailem na HR ředitelku, stejně jako na všechny další ředitele  

a HR manažery. Každou ze čtyř zmíněných tabulek 21-24 viz příloha F1-F4, autorka 

analyzovala dle následujících kritérií: čas, uživatelé, zaměření, vstupní parametry, rozsah 

(kritéria dle tabulky 10 viz kapitola 3.2) zdroje dat, formát. Součástí vzniklých tabulek 25 –28 

jsou identifikace předností a nedostatků skutečných reportingových tabulek v daném podniku. 

Na základě čehož bylo prezentováno také celkové stručné zhodnocení a autorčin návrh na 

zlepšení identifikovaných nedostatků, resp. příležitostí ke zlepšování.  

Výsledkem této analýzy je zjištění, že základní HR reporting se ztotožňuje se všemi 

body uvedenými v tabulce 12 s názvem „Časté nedostatky HR reportingu“ viz kapitola 3.7, 

což autorka považuje za jeho nedostatky, resp. příležitosti ke zlepšování a doporučuje v rámci 

jeho optimalizace respektovat „Potřeby“, které jsou rovněž součásti této tabulky 12. 

 

Na základě analýzy reportingových tabulek tzv. základního HR reportingu došlo také 

ke srovnání skutečného stavu ve vybraném podniku vůči základním požadavkům na reporting 

v rámci teoretických poznatků uvedených v tabulce 11. Výsledkem analýzy těchto 8 

základních požadavků na reporting je přehledná tabulka 15 a), b) obsahující dosavadní zjištění 
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a ohodnocení, zda byl jednotlivý požadavek splněn či nikoliv. Z tabulky 15 a) a b) je mimo 

jiné patrné, že dle autorčina subjektivního hodnocení na základě komparativní metody bylo 

z těchto 8 základních požadavků na reporting ve vybraném podniku identifikováno za splněné 

3. U zbylých 5 autorka stručně představuje příležitosti ke zlepšování aktuálního stavu, které 

jsou přímo součástí již zmiňované tabulky 15 a) a b). 

 

Celkově, za některé hlavní nedostatky základního HR reportingu autorka považuje 

např. fakt, že každý měsíc je rozesíláno 7 reportingových tabulek na všechny ředitelé 

společnosti včetně HR manažerů bez ohledu na to, jaké informace daný ředitel, resp. manažer 

skutečně potřebuje. Proto autorka doporučuje provést kompletní analýzu uživatelů základního 

HR reportingu včetně jejich požadavků na daný reporting, což do jisté míry ovlivní i rozsah  

a skladbu ukazatelů tohoto reportingu. Samotná HR ředitelka přiznala, že ne všechny 

ukazatele, které ji HR controller měsíčně zasílá v rámci reportingových tabulek tzv. 

základního HR reportingu, skutečně sleduje. Vzhledem k časové náročnosti a možnostem 

v podniku nebyla po domluvě autorky s HR ředitelkou tato analýza v rámci diplomové práce 

provedena, ale objevil se zájem HR ředitelky o zjištění, zda skutečně všichni, komu je 

základní reporting měsíčně zasílán jej sleduje a hlavně, které ukazatele sleduje, a které 

potřebné údaje jednotlivým skupinám uživatelů v daném reportingu naopak chybí. Proto byla 

autorkou na této analýze, v případě přetrvání zájmu ze strany vybraného podniku, přislíbena 

účast. Další příležitosti ke zlepšení jsou, jak již bylo zmíněno, zakomponovány do textu  

v tabulce 25 – 28 viz  příloha G1-G4 stejně jako v tabulce 15 a) a b) kapitoly 4.10. 

 

Posledním analyzovanou oblastí praktické části diplomové práce byly reportingové 

tabulky jazykových kurzů ve vybraném podniku. Na tuto oblast se autorka zaměřila z toho 

důvodu, že zde měla k dispozici největší množství informačních zdrojů a podkladů pro to, aby 

zde mohla realizovat svůj hlavní přínos pro společnost, který spočíval v sestavení 

reportingové tabulky jazykových kurzů viz tabulka  20  - „Jazykové kurzy - Míra plnění 

nároku VH v období: 09/2010 – 06/2011“. Touto tabulkou autorka rozšířila jedinou stávající  

a dle autorky nedostačující souhrnnou reportingovou tabulku co se jazykových kurzů ve 

vybraném podniku týče. Autorka zavedla svoji navrženou tabulku 20 do praxe v červnu roku 

2011 a za potvrzení toho, že byla pro daný podnik skutečně přínosem, může považovat už jen 

samotný fakt, že příslušná HR specialistka, která je prvotním uživatelem tabulky 20, si ji 

vyžádala obdržet i v letošním roce. Navíc v rámci dalšího zlepšování autorka po konzultaci 
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s HR ředitelkou navrhla pro reporting jazykových kurzů ve vybraném podniku dva grafy viz 

obrázky 9-10 v kapitole 4.10.3, jejichž zdrojem dat jsou právě tabulky 19 a 20. 

 

Přínos grafu „Míra plnění nároku VH / šk. rok u jednotlivých účastníků  jaz. kurzů 

[%]“ viz obrázek 9, kapitola 4.10.3 autorka spatřuje především v příležitosti přehledně 

sledovat docházku do jazykových kurzů, což může sloužit jako podklad pro analýzu 

neefektivně vynakládaných prostředků pro jazykové vzdělávání ve společnosti XYZ. Náklady 

za účast na jazykových kurzech tvoří totiž zhruba 1/3 celkových nákladů ve vybraném 

průmyslovém podniku. Navíc, pokud se jazyková úroveň účastníka nevyvíjí v požadované 

kvalitě a času, pomocí grafu na obrázku 9 si lze ihned odvodit, zda toho může být příčinou 

např. nedostatečná docházka do kurzu v porovnáním se schváleným rozsahem vyučovacích 

hodin v daném školním roce. Na základě tohoto zjištění může HR specialistka či HR ředitelka 

vyvozovat další důsledky potřebné pro rozhodování. 

 

Za přínos grafu Vývoj jazykové úrovně účastníka [%] viz obrázek 10, kapitola 4.10.3 

autorka považuje příležitost monitorovat a hodnotit vývoj jazykové úrovně zejména klíčových 

zaměstnanců, tj. tzv. kádrů, do kterých jsou v rámci jejich rozvoje znalostí a kompetencí 

investovány nemalé finanční prostředky na vzdělávání.  Navíc HR ředitelka přivítala autorčin 

nápad použít tento typ grafu na obrázku 10 jako součást „Plánu rozvoje kompetencí“ 

jednotlivých vytipovaných kádrů, tj. 20% klíčových zaměstnanců na různých manažerských 

úrovních, kteří by dle Paretova pravidla měli přinášet podniku 80% jeho hodnoty. 
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6 Závěr 
 

Úlohou jakéhokoliv reportingu v jakémkoliv podniku je dle autorkou studované 

odborné literatury poskytnou svým uživatelům včas, v požadované kvantitě a kvalitě právě 

takové informace, která podpoří efektivitu rozhodování manažerů na všech úrovních podniku 

v procesu řízení, koordinace a plánování podnikových procesů. To má ulehčovat cestu 

k dosažení požadovaných cílů. Přitom cíle by měly být plněny postupně od těch na 

hierarchicky nejnižší úrovni tj. od cílů činností, přes cíle procesů až po strategické cíle, které 

jsou v pomyslné pyramidové hierarchii na jejím vrcholu.  Aby manažeři mohli sledovat, zda 

vytyčených cílů dosahují či nikoliv, využívají k tomu pravidelný reporting složený z různých 

ukazatelů. 

Autorka na základě těchto a dalších teoretických poznatků, zjistila a identifikovala jak 

některé přednosti zvoleného HR reportingu, tak i jeho nedostatky, které podrobně rozepsala 

v praktické části diplomové práce a shrnula v kapitole 5 „Shrnutí a vyhodnocení 

analyzovaných výsledků“. A tím splnila primární cíl této diplomové práce.  

Zjištěné přednosti doporučuje autorka vybranému průmyslovému podniku dále 

rozvíjet. Naproti tomu zjištěné nedostatky doporučuje spíše eliminovat. Navíc tyto nedostatky 

chápe jako nekonečné příležitosti ke zlepšování současného stavu.  

Autorka proto věří, že pokud podnik, na jehož půdě zpracovávala téma své diplomové 

práce, si tuto myšlenku také osvojí a bude se jí v budoucnu dále zabývat, současný HR 

reporting bude ve vyšší míře, než je tomu nyní, plnit svou úlohu a daný podnik bude mít 

možnost inkrementálně zvyšovat svůj potenciál být na trhu konkurenceschopný. 
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Přílohy 
 

Příloha A                       

 

 

Obrázek 11 Controlling jako štábní útvar  

 

Z obrázku 11 a 12 je patrné, že controlling v pozici štábního útvaru je přímo podřízen 

jen podnikovému vedení, tzn., že controlling má pouze funkci poradenskou a controllerovi 

chybí rozhodovací a nařizovací kompetence.  

 

Obrázek 12 Controlling jako liniový útvar  

 

Naproti tomu controllingu v pozici liniové zmíněné nařizovací kompetence náleží.  

Controller v tomto případě zaujímá stejnou úroveň v rámci firemní hierarchie jako vedoucí 

marketingu a odbytu, výroby, jakož i materiálového hospodářství a je na jeho schopnostech, v 

jaké míře se bude umět prosadit, aby dostal včas a v požadované míře potřebné informace 

z jednotlivých odpovědnostních oblastí. [10] 

Vedení podniku 

Výroba Personalistika Správa Marketing 

Controlling 

Vedení podniku 

Výroba Personalistika Správa Marketing Controlling 
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Příloha B 
 

S. M. A. R. T. je mnemotechnická pomůcka pro stanovení cílů. Tvořit jasně 

definované, a tzv. „smart“, cíle, znamená, že každý definovaný cíl je postupně testován vůči 

kritériím Specific, Measurable, Agreed upon, Realistic, Time bound: 

 

1. S - specific (specifický) – cíl by měl být jasně definovaný, aby se předešlo jeho 

odlišným                    

interpretacím (např. „zvýšit ROI developerských investic ve východním Německu“) 

 

2. M – measurable (měřitelný) – cíl by měl být měřitelný, abychom byly především 

schopni rozpoznat, zda jsme ho vůbec splnili a do jaké míry (např. „zvýšit ROI z 2% 

na 5% ve výroční zprávě 2005“) 

 

3. A - agreed upon (odsouhlasený) – cíl by měl být odsouhlasený odpovědnými osobami, 

a to nejlépe tak, že jej ti, kteří souhlasí, parafují.  

 

4. R – realistic (reálný) – cíl by neměl být idealistický, tzn., že by měl být definován 

v souladu s firemní strategií, politikou, hierarchicky nadřazenými cíly, potenciálem 

podniku apod.  

 

5. T - time bound - (časově ohraničený) – cíl by měl být definován společně s optimálním 

požadavkem na datum jeho splnění. (např. „zvýšit ROI do prosince 2014 “). [1] 
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Příloha C1 
 

Tabulka 18 - Hlavní rozdíly mezi manažerským a finančním účetnictvím  

 Finanční účetnictví Hledisko dělení Manažerské účetnictví 

1. Externí uživatelé z hlediska podniku Příjemce Interní uživatelé z hlediska podniku 

2. Svázaná pravidly a povinností (např. legislativa) Forma Volná, dobrovolná 

3. Daně, statistika Účel Řízení 

4. Kalendářní rok, fiskální rok Období Nezávislé 

5. Haléře Přesnost Koruny, tisíce… 

6. Pouze peněžní jednotky Zaměření Peněžní jednotky, výkony, poměry… 

7. Syntetické Účty Analytické 

8. Podnik celkem  Střediska Nákladová střediska 

 

Příloha C2 

 
Tabulka 19 - Klasifikace nákladů v podniku 

 

Členění 

nákladů dle: 
Charakteristika členění nákladů 

1. Druhu 

zachycuje náklady externí, tj. náklady, jež vznikají spotřebou prostředků a práce, slouží k 

zachycování nákladů jako celku nebo jeho částí. Patří zde: 1. Spotřeba energie, materiálu. 

2. Odpisy dlouhodobého majetku. 3. Osobní náklady (mzdové náklady, sociální náklady), 

4. Daně a poplatky, 5. Finanční náklady (nákladové úroky), 6. Tvorba rezerv a opravných 

položek, 7. Mimořádné náklady (manka a škody) [35] 

2. 
Kalkulační 

členění nákladů 

Zjišťuje výší nákladů na určitý výkon. Náklady, které se  

přiřazují nákladovému objektu, jsou buď přímé nebo nepřímé.  Základní strukturu 

nákladů lze určit pomocí typového kalkulačního vzorce. [36] 

3. 
Vztahu ke změně 

objemu výkonů 

Patří mezi nejvýznamnější nástroje řízení nákladů. Členění spočívá v rozdělení na 

náklady variabilní a fixní. Toto členění umožňuje zjistit, jak se změní výše nákladů, 

výnosů a zisku zvýšíme-li objem prodeje určitého výrobku např. o 20%. [12] 

4. 
Hospodářských 

středisek 
Zachycuje náklady podle místa vzniku a okruhů odpovědnosti [37] 

5. 
Časového 

rozlišení 

Zaznamenává se z důvodu časového nesouladu mezi vznikem  

nákladů časově přímo nesouvisejících s prováděnými výkony v daném období. [38] 
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Příloha D 

 
Tabulka 20 – Struktura Resultatu  

  RESULTAT (hospodářské výsledky + komentáře) 

  Výrobní reporting 

1. Výroba  

2. Distribuce tepla [GJ; tis Kč ]; analýza vlivů na tržby  

3. Elektřina a PpS [MWh; Kč/MWh; tis. Kč];  analýza vlivů na tržby  

4. Palivo [GJ; t; tis.Kč]; analýza vlivů na náklady, emise    

5. Voda [m; tis. Kč (tab. 5)]  

  Finanční reporting  

6. Ostatní náklady (P1 ) 

7. Osobní náklady   

8. Odpisy 

9. Náklady a výnosy (P2) 

10. Opravy a udržování (P2 + P3)    

11. Náklady a výnosy (P6) 

12. Náklady a výnosy (OST)   

13. Obchodní náklady  

14. Náklady na řízení  

15. Režijní náklady 

16. Rezervy a opravné položky 

17. Finanční hospodářský výsledek 

18. Pohledávky 

  Ostatní (doplňující) tabulky  

19. Personální ukazatelé  

20. Investice  

21. Plánované opravy nad 500 tis. Kč (P3 ) 

22. Významné poruchy 
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Příloha E 

 
Definice Indexů z reportingové tabulky „Sociální ukazatelé“ 
 

 

 

Poznámky a vysvětlivky:  

1700 = počet pracovních hodin na osobu za rok 

0,85 = přepočet na pracovní dny 

225 = průměrný počet odpracovaných dnů za rok 

1) absence = počet kalendářních dnů pro nemoc, úrazy, stávku, neplacené volno, překážky na straně zaměstnance, OČR 

2) mimo na dobu určitou, mobilita, hromadné propouštění dle ZP, odchod v důsledku ztráty zakázky 

3)mimo na dobu určitou, mobilita, odchod do důchodu, přirozený úbytek (úmrtí, mateřská dovolená
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Příloha F1 

Tabulka 21 - „HR interní report „Zaměstnanci skupiny ABC v ČR/rok“ 
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Příloha F2 

Tabulka 22 - HR externí report „Sociální ukazatelé“
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Příloha F3 
 
Tabulka 23 - HR interní report „Sociální ukazatelé“ 
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Příloha F4  

 
Tabulka 24 -  HR interní report „Náklady na vzdělávání“ 
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Příloha G1 
 

Tabulka 25 - HR interní report „Zaměstnanci skupiny ABC v ČR/rok“ - analýza 

Dělení reportu Charakteristika reportu 

1. Času Retrospektivní Údaje jsou vykazovány zpětně z dat shromážděných za předcházející rok. 

2. Uživatelů Interní 
Uživatelem reportu jsou všichni ředitelé a HR manažeři jednotlivých 

dceřiných společností a regionů a divizí společnosti XYZ. 

3. Zaměření Standardní Report se vykazuje pravidelně 1 x ročně. 

4. 
Vstupních 

parametrů 
Dynamický 

Uživatel může ovlivňovat zadáváním vstupních parametrů obsah i formu 

reportu. 

5. Rozsahu Dílčí 
11 kvantitativních sociálních ukazatelů je sledováno z hlediska společnosti 

XYZ dle jednotlivých regionů divizí a zároveň v rámci celé skupiny ABC. 

Obsah 

Nejdůležitějšími ukazateli tohoto reportu jsou „Počet pracovních míst k 1. v měsíci“ a 

„Fyzický stav zaměstnanců ke konci období“.  Tyto i dalších 24 ukazatelů je zobrazeno 

v tabulce 21 viz příloha F1. 

Zdroje dat HR informační systém 

Přednosti  Přehledné sloupcovité členění údajů za jednotlivé divize, regiony, dceřiné společnosti 

Nedostatky 

Report postrádá analýzu a vyhodnocení velikosti a příčiny vzniklé odchylky mezi 

nejdůležitějšími ukazateli reportu „Počet pracovních míst k 1. v měsíci“ a „Fyzický stav 

zaměstnanců ke konci období“. 

Formát Údaje jsou zobrazeny tabulkově v programu MS Excel. 

Celkové 

hodnocení 

 Report obsahuje mnoho ukazatelů, které jsou zároveň součástí ročního HR externího reportu 

„Sociální ukazatelé“. V rámci měsíčního reportingu však nikdo tyto ukazatele nesleduje. 

Otázka zní: „Proč tyto ukazatele z reportu neodstranit, resp. proč je zde ponechat“?  

Návrh na 

zlepšení 

Bylo by vhodné zredukovat počet ukazatelů za účelem zpřehlednění reportu a dva 

nejdůležitější ukazatele „Počet pracovních míst k 1. v měsíci“ a „Fyzický stav zaměstnanců ke 

konci období“ zobrazit graficky (např. MS Excel skupinový sloupcový graf). Jejich hodnoty 

by se totiž dle HR ředitelky měly v ideálním případě rovnat, grafické zobrazení by proto 

umožnilo na první pohled rozpoznat velikost vzniklé odchylky. Další negativum je, že 

v reportu není vyhodnocena velikost a příčina vzniklé odchylky, což by mělo být napraveno, 

aby nedocházelo k tomu, aby se HR ředitelka, pro kterou jsou tyto údaje nejdůležitější, 

nemusela pokaždé dotazovat HR controllera, co vzniklou odchylku způsobilo. Odchylka 

vzniklá ve smyslu., že ukazatel „Fyzický stav zaměstnanců ke konci období“ je o menší číslo 

než „Počet pracovních míst k 1. v měsíci“ není žádoucí např. z toho důvodu, že v důsledku 

nedostatku zaměstnanců na pokrytí pracovních míst s sebou logicky nese růst počtu 

přesčasových hodin. Tento ukazatel je součástí HR interní report „Sociální ukazatelé“. 
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Příloha G2 

 
Tabulka 26 - HR externí report „Sociální ukazatelé“ - analýza 

Dělení reportu Charakteristika reportu 

1. Času Retrospektivní Údaje jsou vykazovány zpětně z dat shromažďovaných v průběhu roku. 

2. Uživatelů Externí Uživatelem reportu je mateřská společnost se sídlem v zahraničí. 

3. Zaměření Standardní Report se vykazuje pravidelně 1 x ročně. 

4. 
Vstupních 

parametrů 
Statický 

Mateřská společnost poslala své dceřiné společnosti formulář s předem 

definovanými ukazateli reportu včetně vzorců pro jejich správný výpočet. 

HR controller zadává dle požadavků uživatelé do určeného SW data, ze 

kterých se poté automaticky jednou ročně odešle generovaný report. 

5. Rozsahu 
Dílčí, 

Souhrnný 

Kvantitativní ukazatele jsou vykazovány v jednom vyhotovení za 

společnost XYZ, ve druhém vyhotovení za celou skupinu ABC. 

Obsah Tabulka 22 viz příloha F2. 

Zdroje dat HR informační systém 

Přednosti Statistický přehled údajů orientovaný na svého uživatele, včasnost 

Nedostatky 

Nehospodárnost, časová náročnost, velké množství údajů, jež není možné vyhodnotit, zda je 

jejich uživatel skutečně potřebuje, neboť HR úsek dceřiné společnosti XYZ nemá od uživatele 

reportu žádnou zpětnou vazbu. Negativem je také omezená srovnatelnost s podobnými údaji z 

jiných firem, vzhledem k tomu, že si každá firma na trhu stanovuje vlastní ukazatele. 

Formát Formát je předepsán uživatelem reportu, je výstupem určitého SW programu. 

Celkové 

hodnocení 

Jedná se spíše o celkovou roční HR statistiku. Účel reportu je však neznámý, neboť HR úsek 

dceřiné společnosti XYZ nemá žádnou zpětnou vazbu na report, kterému celý rok věnuje HR 

controller spoustu svého času a pozornosti. Není divu, že v očích jak samotné HR ředitelky, tak 

HR controller je tento report zbytečný. 

Návrh  

na  

zlepšení 

Aby report skutečně plnil svůj účel a podporoval plánování, řízení a koordinaci v globálním 

měřítku celé skupiny KLM, je zapotřebí, aby mateřská společnost, jakožto uživatel reportu, ne 

jenom požadovala od svých dceřiných společností určité množství kvantitativních ukazatelů, ale 

aby je i motivovala k většímu výkonu. Je totiž všeobecně dokázáno, že motivovaní zaměstnanci 

jsou více produktivní. Více produktivní zaměstnanci přináší podniku větší zisk. Zaměstnanci, 

kteří nejsou motivováni, se stávají nejen méně produktivními, ale i méně kreativní. Celkově jsou 

menším přínosem pro daný podnik. Z toho důvodu by měl uživatel reportu přehodnotit potřebu 

monitorování jednotlivých ukazatelů za účelem zvýšení hospodárnosti reportu a především 

poskytovat dceřiným společnostem v pravidelných intervalech zpětnou vazbu např. pomocí 1-2 

stránkového reportu, jehož výstupem by byly grafy porovnávající výsledky jednotlivých 

dceřiných společností. Na základě toho by měly jednotlivé společnosti možnost srovnání se v 

rámci celosvětového měřítka, což by zvýšilo jejich motivaci být lepší než ti druzí, a tudíž by 

zpětná vazba s velkou pravděpodobností přinesla své plody. Druhým doporučením je porovnat a 

následně prezentovat vybrané ukazatele s konkurencí na základě tzv. benchmarkingu. 
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Příloha G3 
 
Tabulka 27 - HR interní report „Sociální ukazatelé“- analýza 

Dělení reportu Charakteristika reportu 

1. Času Retrospektivní 
Údaje jsou vykazovány zpětně z dat shromážděných za předcházející 

měsíc. 

2. Uživatelů Interní 
Uživatelem reportu jsou všichni ředitelé a HR manažeři jednotlivých 

dceřiných společností a regionů a divizí společnosti XYZ. 

3. Zaměření Standardní Report se vykazuje pravidelně 1 x měsíčně. 

4. 
Vstupních 

parametrů 
Dynamický 

Uživatel může ovlivňovat zadáváním vstupních parametrů obsah i formu 

reportu. 

5. Rozsahu Souhrnný 

11 kvantitativních ukazatelů je sledováno z hlediska společnosti XYZ dle 

jednotlivých regionů divizí a zároveň v rámci celé skupiny ABC v rámci 

minulého měsíce, současné roku a předcházejících dvou let. 

Obsah 

Společnost XYZ obdržela od své mateřské společnosti 11 ukazatelů viz tabulka v příloze X, a 

to včetně vzorců pro jejich výpočet viz příloha E.  Z těchto 11 ukazatelů si měla společnost 

sama zvolit 3 hlavní, tzv. klíčové ukazatele, které jsou pro ni nejdůležitější. XYZ definovala 

jako klíčové ukazatele tyto 3, resp. 4: 1.  Míra absence, 2. Počet přesčasových hodin za 

zaměstnance za rok, 3. Míra četnosti výskytu pracovních úrazů ČR, 4. Míra závažnosti 

pracovních úrazů ČR. Obsah blíže viz tabulka 23 v příloze F3. 

Zdroje dat HR informační systém 

Přednosti 

 Report umožňuje srovnání skutečné hodnoty s cílovou veličinou a zároveň porovnání 

současných výsledků s historickými údaji. Report obsahuje kolonku "cíl" a skutečné hodnoty 

lišící se o těch cílových jsou zvýrazněny červenou barvou. 

Nedostatky 

Report je opět jen "hromada" čísel, chybí grafické zobrazení klíčových ukazatelů pro 

snadnější a rychlejší orientaci uživatelů reportu ve výsledcích. Report je zasílán uživatelům 

vždy až k 15. dni následujícího měsíce, zda je to pozdě či nikoliv záleží na potřebě uživatelů 

reportů. 

Formát Údaje jsou zobrazeny tabulkově v programu MS Excel. 

Celkové 

hodnocení 

Přestože uživateli tohoto reportu jsou všichni ředitelé a HR manažeři v rámci všech 

dceřiných společností a divizí podniku XYZ, ukazatele nejsou definovány samotnými 

příjemci reportu, nýbrž mateřskou společnosti  XYZ, což odporuje jedné z hlavních zásad 

tvorby manažerských reportů viz kapitola 2.4.2. 

Návrh na 

zlepšení 

Měsíčně jsou ve skutečnosti uživateli reportu sledovány jen 3, resp. 4 zmiňované klíčové 

ukazatelé, zbylé ukazatele by proto mohly být reportovány už jen v rámci souhrnného 

ročního reportu. Svou přítomností tak odvádějí pozornost od klíčových ukazatelů. Klíčové 

ukazatele by měly být spíš než v tabulkové formě vyjádřeny i graficky, neboť vizualizace 

úzce souvisí s názornosti. 
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Příloha G4 

 
Tabulka 28 - HR interní report „Náklady na vzdělávání“ - analýza 

Dělení reportu Charakteristika reportu 

1. Času Retrospektivní Údaje jsou vykazovány zpětně z dat shromážděných za předcházející měsíc 

2. Uživatelů Interní 
Uživatelem reportu jsou všichni ředitelé a HR manažeři jednotlivých 

dceřiných společností a regionů a divizí společnosti XYZ. 

3. Zaměření Standardní Report se vykazuje pravidelně 1 x měsíčně. 

4. 
Vstupních 

parametrů 
Dynamický 

Uživatel může ovlivňovat zadáváním vstupních parametrů obsah i formu 

reportu. 

5. Rozsahu Dílčí 
Ukazatele jsou sledovány z hlediska společnosti XYZ dle jednotlivých 

regionů divizí a zároveň v rámci celé skupiny ABC. 

Obsah Tabulka 24 příloha F4 

Zdroje dat Celopodnikový HR informační systém a účetní systém 

Přednosti 
Členění nákladů na: 1. Přímé náklady (lektorské), 2. Náklady z mezd vč. sociálního a 

zdravotního pojištění, 3. Náklady logistiky (doprava, strava, ubytování aj.) 

Nedostatky 

Do nákladů na vzdělávání se nezapočítává měsíční paušál a poplatek za využívání tzv. e-

portálu v rámci e-learningu, který se hradí dceřiné společnosti XXX, která zajišťuje 

v kompletní míře vzdělávání a trénink pro společnost XYZ.  Dále není v reportu 

specifikováno, zda se kalkuluje s hodinami ve smyslu 1 hodina = 60 minut nebo 

s vyučovacími hodinami, tj. 1 hodina = 45 minut, které jsou s ohledem na vzdělávání v rámci 

HR reportingu společnosti XYZ hojně využívány. 

Formát Údaje jsou zobrazeny tabulkově v programu MS Excel. 

Celkové 

hodnocení 

Vzhledem k tomu, že v reportu nejsou obsaženy ještě další dvě nákladové položky související 

s využíváním služeb společnosti XXX, nemohou být náklady na vzdělávání prezentované 

v tomto reportu považovány za úplné, tudíž nemohou dosahovat ani takové vypovídací 

schopnosti. 

Návrh na 

zlepšení 

I v tomto případě by autorka doporučila vhodnou grafickou úpravu dat, jelikož pro 

srovnávání a orientaci v informacích jsou grafy vhodnější než samotná čísla vložená do 

tabulky. 

 


